
Inicia-se o ano de 2009 e mais uma vez me encontro na posição de Presidente da AMVVAR. Como das

outras vezes, cheio de orgulho por estar frente a frente com o desafio de, juntamente com os outros

membros da diretoria, levar a nossa Associação ao seu destino principal: procurar, sempre, o melhor

possível para aqueles que são a razão do nosso trabalho, ou seja, os Mecânicos de Vôo da Varig.

Embora o propósito seja o mesmo das vezes anteriores, o modo de enfrentar os desafios terá sempre de

ser diferente, porque o enfrentamento dos problemas para garantir a sobrevivência hoje requer mais disposição

e criatividade que em tempos anteriores, quando voávamos e depois sob a proteção do AERUS, achávamos

que o nosso descanso futuro estava garantido.

Mas, felizmente a nossa AMVVAR continua firme em seu destino, graças ao abnegado trabalho das

nossas seguidas diretorias e à união do nosso grupo em torno delas, questionando, discordando, opinando

e finalmente apoiando suas decisões, o que permitiu chegarmos a uma situação privilegiada em relação

às nossas co-irmãs.

Apresentamos um Plano Gestor, o qual já está disponibilizado no Site da AMVVAR e que será levado para

aprovação na próxima AGO e nos permitirá atravessar o biênio 2009/2010 com um propósito determinado

de melhorar o atendimento e a assistência aos nossos associados M/V, procurando implantar alguns

projetos que perseguimos há algum tempo,  mas que não são de fácil execução e onde os nossos

associados poderão conhecer todas as medidas administrativas que serão tomadas pela Diretoria para o

desenvolvimento da nossa associação, podendo assim cumprir todos os compromissos por nós assumidos.

Como primeira medida após cortes de custos em várias áreas, estamos a partir deste mês de janeiro,

abatendo a quantia de R$50,00 (cinqüenta reais) no custo do plano de saúde dos M/V que têm planos na

AMVVAR e para aqueles cujos planos são de outras fontes ou que não os tenham, entraremos em contato

para combinar a melhor maneira de repor este benefício.

Há ainda um outro aspecto que nos preocupa sobremaneira, que se refere ao andamento dos assuntos

relativos ao AERUS. Infelizmente, hoje não há muita coisa que se possa fazer, a não ser informar o melhor

possível aos nossos associados, sem desiludí-los, mas também não lhes transmitindo falsas esperanças,

porém procurando mantê-los mobilizados diante da possibilidade de, a qualquer momento, termos a

necessidade de uma mobilização mais efetiva. Diante das declarações dos Ministros do STF envolvidos

nos processos relativos ao AERUS, os quais declararam que os colocarão em pauta após o recesso

judicial, estamos aguardando e torcendo para que isso se concretize e que o resultado nos seja favorável.

Caso negativo existem outras ações em andamento.

No entanto, para que isso seja verdadeiro, contamos com os esforços e a união de todos para atingirmos

os nossos objetivos comuns.

Carlos Vital Gouveia

Presidente
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Estamos dando um passo importante na informatização de nossos procedimentos, conseguindo com isso economia

de recursos e de tempo. Nos últimos boletos enviados, oferecemos aos nossos associados efetivos diversas opções

de pagamento da taxa associativa. (Pagamento mensal, trimestral, semestral ou anual.)

Aos que preferiram continuar pagando mensalmente a contribuição associativa, e aos que possuem plano de saúde

com a AMVVAR, informamos que incluiremos no mesmo boleto o valor da contribuição. Para as outras opções de

pagamento escolhidas, na época devida, emitiremos outro boleto correspondente.

Aos que não possuem plano de saúde, será enviado um boleto especifico para pagamento da contribuição referente

à opção escolhida.

Para duvidas, esclarecimentos ou se desejar mudança na forma de pagamento da taxa associativa, entre em contato

conosco (amvvar@amvvar.org.br).

No dia 07 de Janeiro, tivemos na sede da AMVVAR-RJ a cerimônia de posse da Diretoria Executiva para 2009 e do

Conselho Deliberativo para o biênio 2009/2010.

O evento foi bastante concorrido e estiveram presentes representantes das três bases da AMVVAR.

Vários M/V fizeram uso da palavra, sempre exaltando a associação na sua função social junto aos nossos associados,

e ainda relatando projetos implantados em andamento e outros em estudo de viabilidade de execução.

Após a cerimônia, aconteceu um pequeno “cocktail” que se desenvolveu num clima de grande cordialidade, onde

foram contadas várias histórias e relembradas passagens das nossas vidas variguianas.

Posse da Diretoria Executiva e do

Conselho Deliberativo

A partir da esquerda os M/V´s: Egomar, Alonzo, Oscar Bürgel, Geo Wanderley, José

Franzen, Gouveia, Arteiro, Ferraresi, Scudeler, Henry, José Gonçalves e José Teixeira.

Formas de pagamento da contribuição associativa
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PRESIDENTE GOUVEIA

VICE-PRESIDENTE FERRARESI

1º SECRETÁRIO HENRY

2º SECRETÁRIO ALONZO OLIVEIRA

1º TESOUREIRO GEORGE WANDERLEY

2º TESOUREIRO AIROLDI

DIR. SUB-SEDE SP ARTEIRO

VICE DIR. SUB-SEDE SP SCUDELER

DIR. SUB-SEDE RS OSCAR BÜRGEL

VICE DIR. SUB-SEDE RS JOSÉ FRANZEN

Diretoria Executiva para 2009

Conselho Deliberativo - Biênio 2009/2010

PRESIDENTE EGOMAR

VICE-PRESIDENTE JOSÉ TEIXEIRA

O Presidente

M/V Gouveia

O Presidente do

Conselho Deliberativo

M/V Egomar

O Presidente da

Comissão Eleitoral

M/V Jose Gonçalves

Diretores, associados e familiares, prestigiando  o evento.



Açonteceu no sábado 29/novembro, o almoço de congraçamento dos
colegas F/E’s de São Paulo, evento este que teve lugar em Americana,
mais precisamente na residência do colega F/E Antônio Volpin.

Estiveram presentes mais de trinta pessoas, incluindo os familiares e
amigos convidados.

A festa foi abrilhantada pelo excelente serviço de buffet e de churrasco
contratados, sem dúvida muito apreciado pelos que estiveram presentes.
É importante mencionar que o chopp, da melhor qualidade, foi ofertado
pelo casal anfitrião, a quem todos são gratos pela hospitalidade e
cordialidade demonstradas.

Enfim, foi gratificante para o grupo ter compartilhado dos momentos alegres

que marcaram tão positivamente esse encontro.

No sábado 06/Dez a AMVVAR-RS  realizou no Restaurante Panorâmico da
PUC-RS em Porto Alegre, seu almoço de confraternização de final de ano.
Estiveram presentes nossos Mecânicos de Vôo associados, seus familiares,
e nossos convidados, totalizando aproximadamente 65 participantes.

Durante o evento fizeram uso da palavra, o diretor da subsede M/V Benoit,
o Assessor Aerus M/V Cirtoli, o Presidente M/V Oscar Burgel, todos imbuídos
de agradecimentos pela colaboração e participação deste unido grupo, que
se faz presente na subsede semanalmente.

Atingimos no ano de 2008 cerca de 900 presenças em nosso livro de registro,
graças a perseverança nos almoços/reuniões feitas pelo M/V Metzler a
mais de 5 anos. O Cmro. Lídio Prates, em nome dos comissários que

Confraternização AMVVAR - 2008

Esse ano, a festa de confraternização da Amvvar no Rio de Janeiro, teve
uma inovação. Ao invés do tradicional Buffet, a Diretoria resolveu promover
um churrasco na casa de festas Celebration Festas, à Rua Cambauba, Ilha
do Governador, RJ.

Foi um sucesso total. Compareceram mais de 140 pessoas, entre M/V’s,
familiares e convidados. Teve até cordeiro assado, e para as crianças,
pula-pula e outras brincadeiras.

Como sempre acontece, fomos prestigiados mais uma vez pela presença
do M/V Gonçalves, um dos mais antigos e de sua digníssima esposa.
Esperamos que eles continuem por muitos anos alegrando nossas festas.

Do meio dia até 6 horas da tarde, os churrasqueiros, copeiros e garçons
não tiveram folga. Mesas de frios, os espetos, maionese, cervejas,
refrigerantes, sorvete com banana e outros quitutes. RIO

FLN

Nossa alegre confraternização natalina iniciou-se como programado, no
dia 20 de Dez, no restaurante Pitangueiras em um local à beira mar com
belezas naturais emocionantes. Ao tom do crepúsculo solar, bebericamos
e conversamos relembrando os velhos tempos. Posteriormente, com o mar
aos nossos pés, e o olhar atento da lua e das estrelas, jantamos.

Após o jantar, o M/V Antenor, na função de anfitrião representando a Diretoria
da AMVVAR, dirigiu algumas palavras de agradecimento pela união
representada pelo grupo, às convocações, não só das festas, mas das
discussões que tanto tem nos levado preocupações em função dos
acontecimentos. Enalteceu com o grupo a necessidade de nos mantermos
atentos aos acontecimentos, e sempre dispostos a colaborações
acreditando sempre que estamos muito próximo de recuperarmos os nossos
direitos interrompidos a quase 3 anos.

Artigos completos e com mais fotos
disponíveis no site da AMVVAR

( www.amvvar.org.br )
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freqüentam nossa Associação, fez agradecimentos pela acolhida que sempre recebeu da Instituição e dos amigos Mecânicos de Vôo.

O evento teve  momentos de congraçamento, alegrias, reencontros,  e esperanças para que a Família AMVVAR mantenha a união e tenha
muita saúde no Natal e no ano de 2009.
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Dentro de um dos propósitos da AMVVAR em  continuar criando benefícios sociais aos seus M/V’s associados efetivos,
em pleno gozo de seus direitos e deveres, e dentro do Plano Gestor proposto pela Diretoria Executiva, estamos
disponibilizando aos mesmos um auxilio medicamento de uso contínuo aos  portadores de patologias crônicas, que
tem demonstrado ser de extrema importância para a melhoria de saúde e qualidade de vida.

Inicialmente a AMVVAR esta disponibilizando mensalmente a quantia de 4 (quatro) salários mínimos regionais, não
cumulativos, para serem distribuídos entre os que necessitarem. Um regulamento próprio foi elaborado para esse fim
especifico. Em caso de necessidade, procure ou entre em contato com a  AMVVAR-RJ, RS ou SP.
Um auxilio exame esta sendo estudado, e em breve será divulgado.

Esse projeto tem como objetivo o “Bem-Estar Social” dos associados efetivos.  Dessa forma, visa inicialmente alavancar o
estudo para a implementação do pagamento, pela AMVVAR, de um plano de saúde básico e fornecimento de medicamento
de uso contínuo.

Inicialmente, a partir de fevereiro de 2009, estaremos contribuindo com a quantia de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para cada
M/V efetivo em pleno gozo de seus direitos e deveres.

Para os que possuem plano de saúde com a Amvvar, essa quantia será deduzida do valor do plano. Para os que não
possuem, essa quantia será depositada em conta corrente no banco ITAÚ, e para os M/Vs efetivos que possuem débitos
com a Amvvar, esse valor será deduzido mensalmente do saldo devedor.

 Para usufruir desses benefícios, é imprescindível atualizar seus dados cadastrais através do formulário que está disponível
para preenchimento e envio on line (Ou preenchimento manual conforme anexo) no ambiente seguro do site
www.amvvar.org.br.  Para isso, será necessário efetuar o login. Salientamos que essa atualização cadastral é fundamental,
para que possamos traçar um novo perfil das necessidades do nosso grupo na área de saúde, a fim de obtermos os dados
necessários para iniciar os estudos que visam aprimorar esses tipos de benefícios aos nossos associados efetivos.

Caso não seja feita essa atualização, infelizmente, não será possível a dedução dos valores dos que possuem plano de
saúde com a AMVVAR, ou o deposito em conta corrente (Banco Itau) do devido valor aos que não os possuem.

Para os cadastros entregues após final de fevereiro de 2009, não serão considerados e computados valores retroativos.
O formulário poderá ser enviado via internet, correio ou entregue na AMVVAR-RJ e RS.
Em caso de dúvidas e outros esclarecimentos, entre em contato.
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A fim de mantermos  a coesão do grupo de associados e amigos  da AMVVAR-RS  durante o período de recesso da

subsede e em virtude de expressivo número desses associados se encontrarem no litoral gaúcho, realizaremos um

jantar na praia de Arroio do Sal – RS,  onde seremos recepcionados pelo colega, M/V Cirtoli, recém nomeado Secretário

de Saúde dequele município:

Data:      31 de janeiro de 2009 (sábado)

Horário:    20h00min
Local:      Salão da Igreja Católica do Balneário Atlântico, entrando no Km 70, à Estrada do Mar.

Cardápio: Galeto, radite e polenta.

Os tradicionais almoços de confraternização voltarão a ser realizados na subsede em março.

Informamos ainda que no mês de fevereiro, período de férias da secretária, Sra. Juliana, a subsede estará fechada,

exceto nos dias em que a diretoria realizar expediente interno. Assim, o atendimento aos associados será através dos

telefones abaixo:

Diretor-RS - M/V Oscar Burgel - (51) 9983-3312

Vice-Diretor-RS - M/V Jose Franzen - (51) 9915-9817

Pres. do Cons. Delib. - M/V Egomar   - (51) 8421-1396 / (51) 3348-8040

PROJETO SAÚDE AMVVAR

BENEFÍCIO AUXÍLIO MEDICAMENTO

PROGRAMAÇÃO AMVVAR – RS


