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Ofício Nº 035 /ANEI/2015                                                                      Brasília-DF, 05 de agosto de 2015. 

À sua senhoria o Senhor 

Antônio Gustavo Matos do Vale 

Presidente da Infraero 

Assunto:  Revista Veja  

 

 

Tendo em vista a recente denúncia da revista Veja, deste domingo, na 

semana de 05/08/2015, que relata envolvimento de servidores da Infraero em esquema de corrupção, esta 

entidade representativa de classe – ANEI –, com seus trezentos e poucos associados, vem solicitar a V.Sa. 

esclarecimentos sobre a matéria difamatória da companhia. Exigimos que essa diretoria executiva seja 

veemente como tem sido em outros casos de matérias ofensivas à imagem da instituição e ao seu corpo 

de funcionários, afinal, hoje já é quarta-feira e nada foi dito pela direção da companhia. 

Importante salientar que na edição de 08/06/2011, na matéria da Veja 

intitulada “Apertem os cintos o dinheiro sumiu”, esta associação de empregados chegou a ingressar no 

judiciário, cujo processo (APC 0036151-10.2011.8.07.0001) solicita reparação de danos morais em face 

dos servidores achincalhados com a reportagem, a qual citava:  

Os ratos da corrupção infestam a maior parte das repartições do governo. Mas, em 

algumas, eles reinam. E o caso da lnfraero, a estatal que deveria cuidar dos aeroportos 

brasileiros e que, ao longo dos anos, se transformou numa máquina de desviar dinheiro 

público. Entre as causas que levaram a lnfraero a se transformar num hangar de corruptos 

[...].  A presidente Dilma Rousseff diz que pretende entregar o comando da estatal à 

iniciativa privada. Será a melhor forma de dedetizá-la.  
 

Assim, solicitamos à DIREX que sejam enfáticos em explicar aos 

empregados a denúncia de Veja e que cobrem da Revista explicação sobre o caso. Uma empresa ética é 

uma organização em que não há dois pesos e duas medidas, isto é, se houve resposta a outros casos 

difamatórios – e respostas duríssimas – tem de haver agora neste caso também. Por outro lado, a falta de 

resposta à altura a Veja implicará no ditado comum de que “quem cala consente”, o que será, no mínimo, 

incoerente com as últimas atitudes de rebate à críticas e denúncias. 

 

Atenciosamente, 

 

ALEX FABIANO COSTA 

Presidente 
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