
Estamos caminhando para mais um final de ano em nossas vidas e na vida da nossa
AMVVAR.  A saúde financeira da Associação está em ótimas condições, graças ao tra-
balho árduo de suas administrações, principalmente após a crise da Varig e Aerus, que
souberam discernir sobre as melhores soluções a serem aplicadas, onde contamos com
o apoio e a confiança do nosso grupo de associados efetivos.
A AMVVAR está consolidando cada vez mais sua presença no campo social, oferecen-
do planos de saúde vantajosos, ampliando os benefícios e melhorando seu atendimento
ao crescente número de associados, dando maior suporte às suas subsedes e moderni-
zando seus equipamentos e programas de informática.

No ano de 2009, o quadro associativo cresceu mais de 50 %. Essa evolução é fruto do
trabalho em grupo entre a AMVVAR e suas subsedes.

Essa evolução está permitindo que a AMVVAR cumpra com uma de suas metas cons-
tantes no plano diretor apresentado em 2008.

Aproxima-se, também, o momento de elegermos os colegas que irão completar a Dire-
toria Executiva, a qual administrará a AMVVAR no próximo biênio. É necessário que
todos escolham os seus candidatos e votem. Por estatísticas anteriores, notamos que o
percentual de votantes é de 60%. O ideal é que todos participem da eleição, como uma
forma de cooperar com a Diretoria no processo de administração da nossa AMVVAR.

Palavra do Presidente

No dia 01 de outubro de 2009, em reunião de Diretoria, foi eleita a comissão eleitoral para as eleições
2009, relativas ao biênio 2010 / 2011, composta por Peter Helms, Cezar Luiz e Edison Nunes.
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O Último dia de recebimento do seu voto na sede e subsedes da AMVVAR será no dia 10 de Dezembro
até 17h30. Não deixe de votar. Sua participação é muito importante.

As Eleições estão ai! Participe votando.
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Dia das Crianças

Palestras de esclarecimentos
Nos dias 16 e 17 de setembro 2009, respectivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Diretoria da
AMVVAR promoveu palestras de esclarecimentos sobre a migração do contrato da AMIL com a Nordeste
para a AMVVAR.  Os associados interessados compareceram em grande número e o resultado dos
encontros foi considerado muito profícuo. Todas as dúvidas apresentadas foram devidamente esclarecidas
a contento, com bastantes explicações e detalhes técnicos.

 Compareceram também vários integrantes, que agradeceram em público pela correção e adequação
das tabelas, salientando que, finalmente, os valores cobrados estavam dentro da realidade.

A Diretoria da AMVVAR faz questão de frisar que não está poupando esforços no sentido de continuar
negociando incansavelmente com a AMIL, tentando sempre o melhor possível para seus associados
tanto em qualidade de produtos como em preços.

Nessas palestras, houve um comprometimento da AMVVAR em  estabelecer contatos com a AMIL no
sentido de realinhar mais uma vez as distorções anteriores referentes aos preços dos planos de saúde.

E finalmente, após cumprida uma das determinações da Agência Nacional da Saúde Suplementar
(ANS) que versa sobre a unificação de tabelas, e após várias reuniões com a alta administração
da AMIL que resolveu ceder um pouco, em consideração à credibilidade da AMVVAR, conseguimos
uma redução dos valores em relação aos preços praticados nos meses de agosto e setembro
passados.

Foi com grande alegria que a Colônia da ARC se preparou para receber as crianças que foram comemorar
o seu dia entre a natureza e as brincadeiras, no feriado do dia 12 de outubro.
Além do recreador que ficou à disposição, foi feita, uma trilha na mata para que as crianças pudessem
curtir “aventuras” sem correr riscos.
Também o cardápio foi caprichado para os baixinhos que se deliciaram com hambúrguer, pizzas, cachor-
ro-quente, pipoca, algodão doce, sorvetes, isto sem contar o tradicional bife com batatas fritas.
O sol resolveu aparecer e assim brindar a meninada com a curtição da piscina.
Sobrou disposição para os adultos que acompanharam as crianças em todas as programações.
Foi um feriado inesquecível!

Contamos no dia 12 de outubro, com uma atividade inte-
ressante:  as olimpíadas esportivas dos estudantes de
medicina da UFRJ e UERJ,  organizadas pela Comissão
Organizadora   do OREM em Vassouras  e que, tradicio-
nalmente, acontecem neste mês.
Houve comemoração na piscina semi-olímpica e vários
estudantes foram condecorados pelos seus desempe-
nhos.
O sol colaborou e a colônia da ARC, mais uma vez, se
tornou palco para abrigar uma turma bonita e alegre; reu-
nida para se confraternizar.

NORDESTE / FLEX

PARCERIA - ARC COLÔNIA
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Contrato de locação da sede da APVAR em Porto Alegre:

Mais um avanço dentro da filosofia de expansão da Amvvar produtos & Serviços. Após várias
negociações,  a AMVVAR celebrou  um contrato de locação que permitirá melhor fluência em nossos
processos de expansão em Porto Alegre. Teremos mais liberdade para anunciar nossos Produtos &
Serviços. O ambiente atual será remodelado no estilo “AMVVAR”.

Negociações

Como já prevíamos, o dito fabuloso acordo, que era do interesse  do Governo, caminha para um final
infeliz. Depois de anos de luta e baseado no passado dos envolvidos, já era de se esperar esse desfecho.
Quem lê o que publicou o Dr. Castagna Maia em seu blog, no dia 04/11, pode avaliar o que aconteceu todo
esse tempo nas reuniões do grupo de trabalho interministerial, isto é, empurraram esse problema mais
para a frente e evitaram ao máximo que a matéria fosse julgada no STF.
Dias atrás, um dos gestores do Aerus, em conversa informal, falou sobre o seu descrédito quanto ao
acordo porque o Instituto – principal interessado neste resultado – embora tivesse um trabalho minucioso
quanto aos assistidos, ativos e pensionistas, custos, prazos, etc... em nenhum momento foi consultado
por esse grupo, que preferiu trabalhar em torno de dívidas discutíveis e valores irreais, criados para levar
a discussão ao resultado que o Governo já havia decidido anteriormente, isto é: “Não pago”.
De nossa parte, entramos como assistentes no STF no recurso extraordinário na Ação da Defasagem
Tarifária, porque entendemos que a ação transitou em julgado devido ao voto do agente público, Aerus, no
leilão da venda da Varig.
Quanto a SL-127, esta pautado para 11/11 no STF o julgamento do segundo agravo regimental na suspenção
dessa liminar. Assim que tivermos o resultado, publicaremos na página da AMVVAR.

NOTÍCIAS DAS BASES

Rio Grande do Sul

Parceria de utilização da sede da APVAR em São Paulo:

Em São Paulo, estamos utilizando a sede da APVAR em regime de boa parceria. Temos a liberdade de
utilizar todas as dependências em perfeita harmonia com os Associados da APVAR. Inclusive, a própria
APVAR nos delegou a incumbência de administrar todas as instalações e eventos, dividindo todas as
despesas. O Diretor da base Scudeler e o Vice Castro estão empenhados em buscar novos negócios
para a AMVVAR PRODUTOS & SERVIÇOS.

O Diretor – SP M/V Scudeler formou um grupo específico para tratar de eventos de confraternização. São
eles: Ageu Filgueiras, Germenink, Abreu Simão e Grub. Como resultado, no primeiro dia de confraternização,
compareceram 22 colegas de Sampa e outros estão por vir.
O M/Vs Scudeler e Castro estão iniciando gestões para trabalhar em projetos que possam beneficiar a
AMVVAR e a todos seus associados. A subsede já possui equipamento de informática, e as comunicações
já poderão ser efetuadas via e-mail: diretor-sp@amvvar.org.br

São Paulo

Toda primeira quarta-feira de cada mês, o pessoal do Rio reúne-se com alegre churrasco no esporte
Clube Cocotá. A freqüência começou bem tímida, mas em seguida aumentou consideravelmente. No
último churrasco, compareceram mais de 30 colegas. Informe-se com nossa Assistente Social.

Rio de Janeiro

AERUS - NOTÍCIAS

Recadastramento do AERUS:

Conforme informações do Instituto AERUS, o prazo para quem não teve o recadastramento aceito será
até 30/11/2009.  O Instituto está avisando através de carta e e-mails aos participantes. Colocamos a
AMVVAR à disposição  para verificação da situação do recadastramento de cada participante.
Contate:  AMVVAR-RJ ( Angela) informando o nº de sua matricula Aerus.  Obrigado.
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“Que a confraternização natalina reúna a família AMVVAR para,
juntos, celebrarmos as conquistas de mais um ano de lutas.”

Pontos especiais de interesse:

Cada M/V poderá escolher em qual localidade
(RIO, SAO, POA e FLN) participará.

A AMVVAR arcará com a despesa
do M/V e de um  acompanhante.

RIO
12 / DEZ / SÁBADO – 12:00h
Churrasco surpresa no Iate Clube Jardim Guanabara,
Salão de Festas Novos Ventos, sob a administração
do M/V Mascarenhas. Rua Orestes Barbosa, 229
Ilha do Governador - RJ

SAOSAOSAOSAOSAO
05 / DEZ / SÁBADO – JANTAR - 19:00h
Restaurante Frangaria, (www.frangaria.com.br)
Rua Vitorino de Morais, 337 (Ch. Sto. Antonio)
Santo Amaro. -  Telefones (11) 5183-7359 e 5183-5742.

POA
16 / DEZ / QUARTA-FEIRA – JANTAR - 19:00h
Casa do Marques,  Rua Marques do Pombal, 1814
(meia quadra da perimetral) - Bairro Higienopolis
(51) 3325-5055 / 3343-4303.

FLN
05 / DEZ / SÁBADO – JANTAR - 19:00h
Restaurante Mama Mia de Gramado
Bairro: Bom Abrigo  - Florianópolis -SC
Tel:  (48) 3249-6028

A Diretoria Executiva convida os

M/Vs e família a participarem da

Confraternização Natalina

Para suas reservas, a de seus convidados
e outras informações sobre valores,
contatar M/Vs Scudeler ou Castro.
(0xx11) 5531-8277, (0xx11)2769-0903
E-mail: diretor-sp@amvvar.org.br

Para suas reservas, a de seus
convidados e outras informações sobre
valores, contatar M/V Antenor Cirtoli.
(048) 7811-7885 ID: 9*49261
E-Mail: acirtoli@gmail.com

Para suas reservas, a de seus
convidados e outras informações sobre
valores, contatar nossa Assistente
Social, Sra. Angela. (0xx21) 2462-3561
E-mail: servicosocial@amvvar.org.br

Para suas reservas, a de seus
convidados e outras informações sobre
valores, contatar Sra. Juliana,
(0xx51) 3343-4123.
E-mail: amvvar-rs@amvvar.org.br

Prevista para o dia 03 de dezembro 2009, às 14h, na sede da AMVVAR-RJ, sala 217. Est. do Galeão, 2500 Bl. A.
Faça já a sua reserva e de seus convidados  com nossa Assistente Social, Sra. Angela. (21) 2462-3561. E-mail:
servicosocial@amvvar.org.br.

NEWS

Na área restrita do site da AMVVAR, está a relação completa dos telefones de nossos diretores e colaboradores.
Outras sugestões poderão ser enviadas para o e-mail: ouvidoria@amvvar.org.br.

Comunicação com a AMVVAR - RELAÇÃO DE TELEFONES NEXTEL DA DIRETORIA.

Palestra de Primeiros Socorros: (Administração da Uti Vida)

Tambem na área restrita, já se encontram as atas de reunião de Diretoria e de assembléias.

Atas de Reuniões e de AGOs.

INFORMATIVO


