
RESUMO  DAS  ASSEMBLEIAS

Embora a presença de associados tenha sido pequena (vide Box), satisfaz o estatuto que requer
1/6 dos associados. Conclamamos a todos os associados que comparecam às assembleias pois
cada vez mais, itens de grande importância serão votados. A AMVVAR está se tornando uma grande
Empresa de Produtos & Serviços, e os M/V’s efetivos são considerados “acionistas”. Portanto é
imprescindível que todos compareçam para opinar, apresentar novas idéias, sugerir e votar.

RIO: 38

SAO: 10

POA: 20

TOTAL: 68

MODIFICAÇÕES ESTATUTÁRIAS:Foram aprovadas várias
modificações estatutárias, que representam um avanço significativo
na evolução administrativa da AMVVAR, tais como: modificação na
estrutura do Conselho Deliberativo, novas atribuições da comissão
eleitoral, novas diretrizes para as reuniões do Conselho Deliberativo
e prazos mais confortáveis para as eleições. (Aproveitamos para
corrigir alguns erros de grafia).

Subsede de Porto Alegre: Por enquanto, não haverá intenção de
compra de sede própria, porém estamos estudando a possibilidade de aluguel de uma sala, ou arrendamento da
atual sede da APVAR. Com isso poderemos incrementar a colocação dos nossos Produtos & Serviços.

Subsede de São Paulo: Será mantida como subsede e pretendemos intensificar a atuação administrativa do M/V
Arteiro, dando amplo suporte.

No dia 21 de junho próximo, a AMVVAR completará 38 anos de existência. Não podemos deixar esta data passar
despercebida. Realizaremos eventos comemorativos no RIO, POA e SAO.
RIO:  Será realizada no dia 20 de junho, e esta programado um churrasco no Salão Novos Ventos do Iate Clube
Jardim Guanabara (M/V Mascarenhas), ao preço de R$ 40,00 incluindo a bebida à vontade. (Chope, água e refrigerantes)
Preço para M/V’s: Com direito a um acompanhante, R$ 10,00. A AMVVAR pagará o restante de R$ 30,00.
Para os demais acompanhantes e convidados, até 05 anos não paga, de 06 até 12 anos paga 1/2, e acima de 12 o
preço será de R$ 40,00. Reservas com Angela.

Festa de aniversário da AMVVAR - (Dia do Mecânico de Vôo)

No Rio de janeiro: Mensalmente, na primeira quarta feira do mês, Churrasco de Confraternização no esporte Clube
Cocotá (Rua Tenente Cleto Campelo, 497 - Cocotá, Ilha do Governador) a partir das 17h para colocar a conversa em
dia. Participação de R$ 10,00 por pessoa.

Porto Alegre: Continuaremos realizando nossos tradicionais almoços na sub sede da AMVVAR-RS, programados
preferencialmente as Quartas-feiras quinzenalmente. As confirmações de participação continuam  sendo necessárias
com a antecedência de 24 horas anterior ao evento, para otimizar custos.
Acesse nosso site www.amvvar.org.br , entre no link AMVVAR-RS para conhecer o cardápio e a data prevista, ou entre
em contato pelos fones: (51) 3343-4123 / 4586.
Dia 07/Maio-Quinta-feira, na data de fundação da nossa VARIG, faremos junto com o  almoço uma homenagem à
extinta Cia aérea. Participe, compareça, atualize-se, traga seu familiar e venha reencontrar seus colegas da aviação.
Viagem: Pretendemos excursionar juntos brevemente pelas rodovias do Br ou RS, para tal contamos com seu auxilio
para elaborarmos o roteiro e época adequada. Opine.
Agradecemos a participação daqueles fieis associados que tem estado presentes em todos nossos eventos.
Todos são bem-vindos à casa dos Flight no Rio Grande do Sul.

São Paulo: Queremos implantar estas confraternizações também. Aguardem!

Confraternizações Mensais

SAO e POA: Aguardem mais informações
sobre  data, local e hora dos eventos.

Local: Iate Clube Jardim Guanabara - Salão Novos Ventos.
Rua Orestes Barbosa, 229 - Jardim Guanabara - Ilha do Governador - RJ



A Amvvar está coordenando uma equipe de trabalho que é composta por ex-funcionários da Varig Log e associados
da Amvvar, que montaram um plano de ação a fim de balizar futuras ações em favor dos participantes do Plano de
Benefícios II – Varig Log – Aerus em virtude de o Instituto ter entrado em liquidação em fevereiro de 2009. Vide
comunicado Aerus nº 004/09.

Os coordenadores, M/V’s Mauro Silva e Silvio Simões poderão ser contatados pelo e-mail variglog@amvvar.org.br

Informamos também que o grupo se reunirá na AMVVAR sempre as segundas-feiras das 2ªs e 4ªs semanas, às 14h
na Amvvar - RJ

Faça uma cotação de seguro para seu automóvel com a
BLS ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE
SEGUROS (Formulário já disponível no site para cotação
de preços).

CORRETORA ZERO OITOCENTOS: Estamos em
negociação, e em muito breve também formulário para
cotação a essa corretora.

“Assistidos Aerus Varig Log” / Varig Log Aerus

Resultado e teor do encontro

Encontro no dia 30 de março na AMVVAR com o grupo.

Convidamos a todos os Associados da Amvvar para a colônia de férias

da ARC (www.arcprevidencia.com.br) para o final prolongado de Corpus

Christi (11,12 e 13 de junho).

A AMVVAR possui uma parceria com a ARC, fazendo com que o

associado AMVVAR pague o mesmo que o associado ARC. Visite o

site e faça suas reservas.

Para o dia 13 de junho, terá uma grande fogueira de Santo Antonio.

Venham relaxar e respirar o ar puro da serra.

Parceria AMVVAR / ARC nas festas juninas

Surgiu a oportunidade de alugarmos uma sala no mesmo
andar. Necessária devido ao crescimento do número de
associados de planos de saúde.

Atualmente contamos com aproximadamente 4000
associados, que com seus dependentes somam uma
media de 10000 vidas que nos procuram para diversas
informações e dúvidas.

Novas instalações na AMVVAR-RJ
Para atender a Planos de Saúde.

Parcerias com Corretoras de Seguros

O Auxílio Medicamento vem atendendo os seus propósitos que é reembolsar aos associados efetivos com doenças
crônicas que fazem uso de remédios contínuos. Vários associados efetivos vem fazendo uso deste benefício.

O Serviço Social, no período de 25 a 30 de cada mês, recebe as receitas e notas fiscais para os devidos procedimentos.

AUXÍLIO MEDICAMENTO

Conforme o Plano Gestor, estamos prevendo para junho
de 2009, um aumento no bônus associativo na ordem de
50%, pago a todos os associados efetivos em pleno gozo
de seus direitos e para as viúvas dos M/V’s.

Estamos estudando a possibilidade de contratar um
novo serviço que beneficiará a comunicação entre os
associados:
Linha a ser negociada (4004, 0800 ou 0300)

Bônus associativo Comunicação AMVVAR / Associados



AERUS: Finalmente uma tênue e pequena luz no fim do túnel.

Em setembro de 2008 em reunião com o Sr. Ministro do Trabalho e alguns de seus assessores,
os Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) demonstrou, contra os argumentos da AGU, a
possibilidade jurídica de um acordo sobre a Ação de Defasagem Tarifária e na ocasião entregamos
a S. Ex.ª um trabalho executado pelos nossos assessores jurídico e econômico, o qual foi
recebido com elogios e levado com a promessa de ser entregue à Presidência da República
para estudo de viabilidade.

Agora a AGU e a Varig solicitaram ao STF a suspensão do julgamento da ação da defasagem
tarifária marcado, a fim de estudarem um acordo, o que foi aceito e já determinado o prazo de
60 dias para a apresentação desse trabalho.

Imediatamente, passamos a contatar os Deputados e Senadores que sempre estiveram conosco
na luta pela Varig e o Aerus, de modo que pudéssemos colocar pessoas nossas, com vasto
conhecimento do assunto, nesse grupo de trabalho, para evitar que mais uma vez os
trabalhadores fossem prejudicados em seus direitos. Logo, saiu o edital para a sua formação,
onde, surpreendentemente, o Ministério do Trabalho não havia sido incluído.

Segunda-feira 07/04 - foi entregue, pelo Cmte. Marcelo Duarte, uma carta ao Dep.Brizola
Neto, endereçada às lideranças dos partidos na Câmara e no Senado tratando do assunto

Terça e quarta-feira, 08 e 09/04 – Os M/V’s Oscar Burgel e Cirtoli estiveram com o Ministro
Luppi denunciando a não inclusão do Ministério do Trabalho, onde ficou decidido que seu partido
deveria solicitar esta inclusão, o que foi feito através de seu Presidente em exercício, Deputado
Vieira da Cunha, o qual protocolou um ofício na AGU.

Os M/V´s visitaram ainda os gabinetes de deputados de vários partidos divulgando a informação
sobre o estudo do acordo, o qual era desconhecido pela maioria.

Terça e quarta-feira, 14 e 15/04 – Os nossos mesmos M/V’s voltaram a Brasília para novos
contatos e já temos agendada a nossa participação em uma Audiência Pública presidida pelo
Senador Flexa Ribeiro, que se realizará no final de abril em data a ser definida. A Deputada
Luciana Genro enviou Ofício a AGU solicitando a inclusão do Ministério do Trabalho na comissão
criada para a montagem do acordo. O Senador Marcelo Crivela fez um contato pessoal com o
Ministro Tofilli e já recebemos uma notícia oficiosa da inclusão do referido Ministério do Trabalho
nas negociações

Como todos podem verificar, toda a Diretoria Executiva da AMVVAR, representando a TGV, está
fazendo o máximo de esforço possível no sentido de garantir que os trabalhadores, ativos e
inativos, sejam bem representados nessa comissão para criação do acordo que será responsável
pelo nosso futuro.

Publicaremos imediatamente quaisquer outras novas notícias sobre o assunto.

AMVVAR - Diretoria Executiva

DEFASAGEM TARIFÁRIA
ACORDO



A Flytour e a AMVVAR oferecem aos seus associa-
dos, reservas e vendas de passagens aéreas, naci-
onais e internacionais, pacotes turísticos, aéreos,
terrestres e marítimos, reservas de hotéis, nacionais
e internacionais, locação de veículos, no Brasil e Ex-
terior, seguro de viagens, atendimento emergencial
7/24 horas por dia, no Brasil e Exterior, salas de
apoio nos principais aeroportos para embarques e
desembarques, organização de congressos e even-
tos, traslados, city-tour e shows.

A PARCERIA QUE DEU CERTO.

FLYTOUR - Unidade Rio Barra.
A melhor parceria para Negócios, Turismo e Lazer.

O dia amanheceu cinzento e um vento gelado deixou meu coração triste. A sensação de estar num
porto vendo as amarras de navios serem cortadas para que iniciassem  uma longa viagem me
perseguiu toda a manhã.
Não poderia imaginar que fosse prenúncio de uma tristeza infinitamente maior com sua partida.
Quando nascemos somos impulsionados a viver perseguindo sonhos; sofremos, sorrimos, amamos,
construímos família, conquistamos amigos, lutamos com esforços heróicos para dar sentido digno
à nossa vida.
Na realidade, o que construímos de bom é o que seguirá conosco, na hora do adeus, quando as
amarras rompidas libertam nosso espírito.
São poucos os que triunfam, mas você conseguiu porque sempre teve inteligência lúcida para
transpor obstáculos; uma vida digna, repleta de realizações e emoções.
Hoje, todos os seus amigos estão pedindo a Deus que você encontre, nesta sua nova caminhada,
muita paz e muita luz.  Você trabalhou para isso.
Um abraço carinhoso.

Sua “escritora predileta”.

Uma pequena homenagem ao meu amigo Zucolotto

Soeli Ferraresi


