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Um dia depois do leilão de
venda da Varig, as dúvidas
sobre a salvação da empresa
aérea permanecem, apesar
de ter aparecido um novo
comprador. O juiz Luiz Ro-
berto Ayoub. da 8a Vara Em-
presarial do Tribunal de Jus-
tiça do Rio, intimou ontem a
NV Participações a esclare-
cer, até as 14h de segun-
da-feira, quais os investido-
res que estão por trás da
proposta vencedora do leilão,
que prevê o aporte de R$ 1,01
bilhão na companhia, dos
quais apenas R$ 285 milhões
em dinheiro.

Na quinta-feira, os repre-
sentantes da NV Participa-
ções foram os únicos a apre-
sentar proposta pelas ope-
rações da Varig, mas dei-
xaram o local do leilão sem
revelar como conseguiriam
os recursos para levantar os
R$ 285 milhões. A Varig pre-
cisa da garantia de um aporte
de pelo menos US$ 75 mi-
lhões (cerca de R$ 165 mi-
lhões) em dinheiro até a se-
mana que vem para manter a
frota livre de arrestos por
falta de pagamento de lea-
sing. Uma das alternativas é
que a NV consiga costurar
um apoio com investidores
que já demonstraram inte-

resse na Varig, mas não fi-
zeram ofertas.

Entre os mais cotados está
a OceanAir, que se qualificou
para o leilão mas alegou que o
tempo disponível para aná-
lise da situação da companhia
não foi suficiente.

A sexta-feira também foi
dia de os envolvidos no pro-
cesso de recuperação da Va-
rig conhecerem um novo in-
vestidor interessado na com-
panhia. A Multilong Corpo-
ration, empresa brasileira re-

Varig precisa da
aporte de US$ 75
milhões em dinheiro
para manter a frota
livre de arrestos

presentada por Michael
Breslow, apresentou à 8a Va-
ra uma proposta para adquirir
a empresa aérea por US$ 800
milhões. As condições da
oferta seriam o financiamen-
to de 100% do valor pelo
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e a ausência de
fiança bancária para o em-
préstimo.

Breslow diz ter o apoio da
Boeing, que, segundo ele, ga-
rante a renovação da frota da

Varig em cinco anos.
- As dívidas da Varig se-

riam zeradas em cinco anos.
Para Carlos Albano, ana-

lista de aviação do Unibanco,
a oferta "não parece algo para
ser levado a sério".

- Ele teria dito que conta
com apoio da Boeing, mas se
esqueceu do nome do diretor
que tem contato - ironizou.

O diretor da Alvarez &
Marsal, Marcelo Gomes dis-
se que a Varig tem garantido
até terça-feira o suprimento
de combustível pela BR Dis-
tribuidora. Na quinta-feira,
credores informaram que a
companhia aérea só tinha ga-
rantias para pagar o quero-
sene de aviação até o fim de
semana.

O procurador-geral da Fa-
zenda Nacional, Luiz Inácio
Adams, afirmou que a situa-
ção da Varig deixa o governo
apreensivo. Adams não con-
siderou o leilão da empresa
um fracasso, mas reconheceu
que não há como o governo
assegurar o pagamento das
dívidas da Varig pela em-
presa compradora.

- Na qualidade de credor, é
evidente que a situação preo-
cupa - ressaltou. - Temos
uma dívida expressiva que
tem que ser quitada.
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•Boeing tem
vitória para
arresto
Teresa Cristina de Paula

A Varig sofreu ontem um
duro golpe no juízo ameri-
cano. A Boeing teve reco-
nhecido pela Justiça o direito
de reaver sete dos seus 10
aviões utilizados pela Varig.
Mas a decisão não tem va-
lidade até o dia 13, data de
uma nova audiência com o
juiz Robert Drain, da corte de
falências de Nova York.

A expectativa da compa-
nhia é de que a frota per-
maneça protegida pela limi-
nar de Drain que impede os
arrestos, já que na data da
audiência o dinheiro neces-
sário para o pagamento das
parcelas atrasadas de leasing
já deve estar disponível -
desde que a proposta da NV
Participações seja aprovada
pelo juiz Luiz Roberto
Ayoub, da 8a Vara Empre-
sarial do Rio.

As incertezas em torno do
leilão de venda da Varig de-
terioram os papéis da com-
panhia, que ontem esboça-
ram alguma reação diante da
notícia de novo comprador, a
Multilong Corporation.

Depois de despencar 58%
na quinta-feira, as ações pre-
ferenciais (sem direito a vo-
to) da Varig encerraram o dia
cotadas a R$ 1,51. Na sex-
ta-feira, chegaram a subir até
R$ 2 mas não se sustentaram
e ao final do pregão trocavam
de mãos a R$ 1,59 com va-
lorização de 3,25%, acumu-
lando valorização de apenas
13,57% no ano.

No dia do leilão, pela ma-
nhã, havia a expectativa de
que TAM ou Gol pudessem
apresentar propostas pela
Varig, o que fez com que as
ações da Varig subissem
mais de 12%.

No decorrer do leilão, dos
cinco grupos que estavam
credenciados para participar,
apenas o TGV (Trabalhado-
res do Grupo Varig) apre-
sentou proposta. O grupo,
representado pela NV Par-
ticipações, ofereceu 1,010 bi-
lhão (US$ 449 milhões) pela
companhia área.

Agora, após o recebimento
uma nova proposta de compra
da Varig e as dúvidas em torno
da venda da empresa, os papéis
da Varig devem oscilar ao sa-
bor das especulações de que a
companhia deve falir, caso não
haja comprador para a em-
presa.
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Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 jun. 2006. Negócios & Serviços, p. A16.




