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amvvar-rs

A AMVVAR - RS retomou os encontros sociais. Já temos um calendário anual elaborado para nossos associados e
amigos onde estão previstos almoços, jantares e Happy Hour. Participem e consultem  nossa secretaria para maiores
detalhes. (51) 3343-4123.

SALÂO SOCIAL:
De acordo com as novas normas de utilização, nosso salão social está disponível para nossos associados e terceiros.
Para reservas, consulte a Secretaria AMVVAR-RS sobre valores, capacidade do salão, datas e horários disponíveis.

A AMVVAR SP, a partir de fevereiro, voltou a
reunir os colegas e amigos para o já tradicional
churrasco comandado pelo mestre Grub e como
de praxe na segunda terça-feira do mês. Nos
dias 09/fev e 09/mar,  conseguimos reunir além
dos colegas costumeiros, um número
expressivo de aviadores da velha guarda, que
começam a participar dessas reuniões, como
se pode observar na foto: Cmtes Lopes Oliveira,
Expedito, Brosch, Acácio, Antonio Batista,
Deoclécio, Mateus, Marinho, Andrade, Icaro e
outros.
Estamos fazendo ressurgir a antiga base SAO,
com a parceria AMVVAR/APVAR como forma
de trazer de volta aqueles colegas, que se
distanciaram após a parada da VARIG, dos quais necessitamos para termos sucesso em nossa empreitada de levar-
lhes conforto e bem-estar em forma de benefícios oferecidos por nossa associação.Tivemos também no mês de março
a AGO, que contou com um número expressivo de colegas e foi encerrada com um almoço na AMVVAR-SP.
Nota-se na foto que a sede passa por reformas para melhoria das condições de conforto e funcionalidade para que
possamos oferecer serviços a outras entidades ligadas à aviação, afim de que ela se torne rentável, que é um dos
objetivos da atual diretoria.
 
Um grande abraço a todos
F/E Scudeler - Diretor da Subsede SP

amvvar-sp

novas parcerias

A AMVVAR efetuou nova parceria com a farmácia Viva Life que, alem de trabalhar com manipulação e
homeopatia, possui também remédios convencionais e genéricos. O contrato de parceria foi efetuado por
considerar que a Viva Life alem de possuir preços bastante competitivos, dará descontos para a compra
de medicamentos. Para os medicamentos de manipulação, o desconto será de 15%. Faça uma pesquisa
e comprove. (Folheto ilustrativo em anexo)

VIVA LIFE

A AMVVAR firmou convênio com a MONGERAL AEGON seguros e previdência que esta lançando o seguro
de PCHV (Perda de certificado de habilitação de vôo) e indenização por morte, e seguro de vida para
pessoas entre 60 e 80 anos. Veja mais detalhes nos folhetos anexos.

SEGUROS MONGERAL

Todos os associados da AMVVAR tem o direito de solicitar gratuitamente o cartão de conveniência AMVVAR
CARD, por um período de experiência de dois anos. Caso ainda não o possua, solicite pelo e-mail:
acard@amvvar.com. È necessário informar o nome completo e enviar uma foto 3x4 atualizada.

SOLICITE SEU CARTÃO DE DESCONTOS AMVVAR CARD
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editorial

A Diretoria da AMVVAR está indo de encontro ao futuro, confiante, sem desânimo,
repleta de ótimas perspectivas, olhando  tão somente para os interesses de todos
os seus associados. Ao longo dos anos, a AMVVAR tem demonstrado esse
posicionamento de forma incontestável.

Depois de tantos anos, a AMVVAR, nota que ainda estão faltando clareza e bom
senso de alguns associados que acham que os que estão,  atualmente, no leme
não estão no rumo certo.

Felizmente, é uma minoria, mas que merece nosso respeito e consideração. Então
o que fazer? Será que teremos de parar, refletir e mudar nossa direção? De antemão,
a AMVVAR afirma:  parar, NUNCA; refletir, sempre. E é essa reflexão que nos leva
a seguir sempre adiante e cada vez mais seguros.

A AMVVAR não pode aceitar que nos deixemos  levar  pela ̈ confusão¨ associativa,
que fatalmente ocorre quando deixamos de lado o todo e agimos em benefício
próprio, com a “desculpa”  que é em prol da AMVVAR.

Há de fazer brotar um incentivo interno, genuíno, carregado tão somente de boa
vontade em criar e agir, pensando sempre no grupo. Quando nos reunimos, temos
a obrigação de deixar de lado nossos interesses pessoais e pensar no  que é
importante para a AMVVAR. Temos de parar de tentar diminuir uns aos outros para
que não aconteça de que todos acabem se tornando pequenos.

Precisamos ser justos nos juízos emitidos em nossa conduta diária, parando com
desavenças inúteis  que segregam.
É necessário sabermos a exata dimensão do que é exigido pelo nosso estatuto e
só assim, chegaremos a um bom entendimento na ordenação do pensamento
exposto para que todos sejam beneficiados.

Uma pergunta  que diariamente temos de nos fazer é: qual o valor da palavra? Ela
representa a dignidade humana e não pode ser usada para ferir, depreciar ou magoar
e depois  simplesmente pedir “desculpas” após proferida, ocasionando nosso
aprisionamento  em decorrência de palavras mal usadas .

“Não podemos nos esquecer de que o mineral jaz nas profundezas das montanhas,

que o vegetal  permanece imóvel na terra , que o animal está atado a seu instinto

e que somente o homem pode mudar seu rumo.” Por isso devemos usar as lições
do passado para servirem de base ao presente, o qual constitui,ao mesmo tempo,
nossa melhor perspectiva para um bom futuro .

Para uma AMVVAR cada vez mais forte, vamos seguir adiante com nossos projetos
de crescimento e desenvolvimento já preconizados em nosso Plano Gestor.

Atenciosamente
A DIRETORIA

“Uma pergunta

que diariamente
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“Dom da Palavra”
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A AMVVAR, dentro da sua filosofia de
sempre buscar novos benefícios so-
ciais para seu quadro associativo, está
lançando uma campanha para aumen-
tar o quadro de associados participan-
tes beneficiários de plano de saúde ou
outros produtos AMVVAR, e propõe re-
verter uma parte da sua comissão
para os  associados da AMVVAR, con-
forme regulamento específico.
O associado, que indicar interessados
em adquirir um plano de saúde, recebe-
rá, após a efetivação da venda do produ-

to, uma comissão, durante o período em que o usuário permanecer no quadro associativo da AMVVAR.
Considerando que a gama de produtos é bastante ampla, o percentual de comissão será estipulado con-
forme cada produto.  À medida que os associados forem trazendo novos beneficiários, a AMVVAR calcu-
lará gradativamente o valor da comissão a ser repassada. O valor a ser repassado será contado somente
a partir da data em que associado  expressar seu desejo de começar a receber essas comissões, ou
seja, não poderá pleitear valores de comissões atrasados.
É importante frisar que o interesse maior da AMVVAR é “oxigenar” seu quadro de associados com pessoal
jovem, porém, sem tirar o mérito de outras faixas etárias.
Informamos que para alcançar um valor razoável de comissão, o associado não necessita trazer, de uma
única vez, um grande número de novos pretendentes. Poderá fazê-lo aos poucos, acrescentando
gradativamente créditos, até completar o valor desejado de sua comissão. O associado poderá fazer
contato com pequenas empresas, com seus amigos e vizinhos e até visitar informalmente estabeleci-
mentos oferecendo nossos produtos. Caso haja interesse maior nesse sentido, a AMVVAR poderá até
confeccionar, sob solicitação, um folder com todas as informações necessárias.

A AMVVAR informa que está aberta a captação de novos interessados em adquirir um plano de saúde
com a UNISEG. Entre em contato para maiores informações pelo e-mail: amvvar@amvvar.org.br, pelo
telefone (0xx21) 3393-4012, ou pessoalmente em uma das seguintes localidades:

Venha se associar ao GRUPO AMVVAR Produtos & Serviços

Não perca esta oportunidade!

Rio de Janeiro: Estrada do Galeão, 2500 – Bl. A, Sala 312 (021) 3393-4012 / 2462-0370

São Paulo: Rua Baronesa de Bela Vista, 685 – Congonhas (011) 5531-8277

Porto Alegre: Rua Carlos Von Kozeritz, 963 – Higienopolis (051) 3343-4123
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