
        

                                                                                                                                                                                   

 
 

SOB INTERVENÇÃO 
 

PLANOS VARIG em Liquidação 
Extrajudicial 

COMUNICADO Nº. 15/07 
 
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2007. 
 
Participante / credor 
Plano de Benefícios II – Varig em liquidação extrajudicial 
CNPB: 20.020.044-47 
 
 

Este comunicado, em seqüência ao de nº 006/071, de 09/07/07, para os assistidos/credores do 
plano de benefícios II – Varig, vem comunicar que o Aerus vai realizar mais 4 (quatro) pagamentos de 
antecipação de rateio de crédito para os meses de referência outubro, novembro, dezembro/2007 e 
janeiro de 2008 e será disponibilizado valor financeiro equivalente ao que foi pago em 03/04/2007 para 
os credores desse plano, conforme quadro abaixo: 

 
 

Antecipação de rateio de créditos 
Plano II-Varig 

Mês de Referência  Data de pagamento  

Outubro/2007 01/11/2007 

Novembro/2007 04/12/2007 

Dezembro/2007 03/01/2008 

Janeiro/2008 01/02/2008 

 
Concluído o Quadro Geral de Credores em sua forma definitiva será possível encaminhar uma 
programação de pagamentos de rateios de créditos de médio prazo. {vide no site do Aerus, a carta Inter 
258/07, enviada ao Sindicato Nacional dos Aeronautas em resposta aos questionamentos daquele 
Sindicato e demais Associações (AAPT e APRUS)}. 
 
Referindo-nos ao ajuste do critério de pagamento de antecipação de rateio de créditos, que a partir de 
jan/07 já teve como base a provisão matemática de cada um dos credores e não mais como a proporção 
do valor do benefício, vimos complementar a questão, informando que haverá continuidade dos ajustes 
financeiros, com a revisão dos valores recebidos desde abril/06, objetivando assim atingir o tratamento 
igualitário entre todos os participantes/credores. 
 
Informamos que em breve será enviado para o endereço residencial dos assistidos/credores 
demonstrativo de pagamento das antecipações de rateio de crédito efetuadas no período de abril de 
2006 a setembro de 2007 para o acompanhamento dos valores já antecipados.  
 
Por fim, estamos preparando consulta, via site, para que os assistidos/credores possam tomar 
conhecimento dos valores das antecipações (e correspondentes valores líquidos) quando disponibilizados. 
Esta medida faz parte da reformulação da rotina operacional para tratar as informações relativas às 
antecipações de rateio de créditos e visa reduzir os custos significativos com a remessa destas 
informações por via postal. 
 
Atenciosamente, 
 
JJOOSSÉÉ  DDAA  SSIILLVVAA  CCRREESSPPOO  FFIILLHHOO  
Liquidante dos Planos de Benefícios II - Varig 

                                                 
11   NNoo  qquuaall  ddeennttrree  oouuttrraass  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  ffooii  ccoommuunniiccaaddoo  ssoobbrree  aass  dduuaass  aanntteecciippaaççõõeess  ddee  rraatteeiioo  ddee  ccrrééddiittoo,,  ddooss  mmeesseess  ddee  
rreeffeerrêênncciiaa  ddee  aaggoossttoo  ee  sseetteemmbbrroo  ddee  22000077  ((ccrrééddiittooss  eemm  0044//0099//0077  ee  0022//1100//0077,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee))..  

http://www.aerus.com.br/pdfs/Comunicados_014_015_2007/Carta_Inter_258_2007.pdf
http://www.aerus.com.br/pdfs/Comunicados_014_015_2007/Carta_Inter_258_2007.pdf

