
Serão discutidos temas importantes tais como aprovação
do balanço patrimonial do ano 2008, estudo de viabilidade
para aquisição de uma sede em Porto Alegre,
modificações estatutárias e outros assuntos.
Salientamos a importância e necessidade de
comparecimento dos Associados Efetivos votantes para
debater, discutir, opinar e votar.

O plano otimizado de redução de custos já está dando resultados. Estamos confeccionando e
envelopando nossos boletos obtendo assim uma economia considerável.
Firmamos um convênio com a ECT para baratear o envio de correspondências. Com isso e mais
outros projetos em andamento, pretendemos aumentar gradativamente a médio e longo prazos,
o bônus oferecido aos associados efetivos.

Aos ex funcionários da VARIG e da FLEX Linhas Aéreas
que possuem plano de saúde AMIL através da AMVVAR
e que receberam via correio o boleto bancário da
AMVVAR, informamos que no campo de descrição dos
produtos foi gerado um código de pagamento ao invés
do nome do produto AMIL. Para maiores esclarecimentos
entre em contato com a AMVVAR.

No próximo dia 11 de Março - Quarta-feira estaremos reiniciando os encontros da família AMVVAR residente no Sul,
M/Vs, seus familiares, demais associados e simpatizantes na subsede, sob a coordenação do  M/V Metzler e a
colaboração da Sra. Juliana. Tivemos no ano passado mais de 800 pessoas registradas no livro de presenças, confirmando
a expansão de nossa base. Nesta oportunidade atualizaremos a todos com as informações pertinentes e de interesse
coletivo sobre AERUS, Defasagem Tarifaria, VARIG e da nossa Associação dos Mecânicos de Vôo da Varig.
Na próxima AGO, será apresentado pela Diretoria da subsede POA, um estudo de viabilidade para compra de sede própria.

MIGRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AMIL DA FLEX PARA A AMVVAR

AGO DE MARÇO 2009 ATENÇÃO:

NOTÍCIAS DE PORTO ALEGRE

NOTÍCIAS DE SÃO PAULO

Após longas negociações e  estudos minuciosos de contratos com a Gerência de RH da FLEX (Nordeste Linhas
Aéreas) e a Gerência Corporativa da AMIL, onde a Executiva da AMVVAR sempre objetivou salvaguardar os interesses
de nossos associados e da Família Varig, conseguimos vencer as concorrências e migrar para o contrato da  AMVVAR
1206 vidas. Parabenizamos a todos os ex-funcionários VARIG e da FLEX que agora possuem plano de saúde AMIL
através da AMVVAR.

Mais uma vez, a Instituição AMVVAR dá provas de solidez de caráter em negociações, mantendo por 38 anos desde
a sua fundação, uma tradição de luta pelo bem-estar social de seus associados.

NOTÍCIAS ADMINISTRATIVAS:

Recadastramento: A data limite para o recadastramento é 30 de março de 2009. Pode ser feito pelo site do AERUS,
no “auto atendimento”. É necessário possuir uma senha de acesso e uma assinatura eletrônica.  Para dúvidas sobre
obtenção desses dados, entre no site da AMVVAR: www.amvvar.org.br

NOTÍCIAS DO AERUS

Estamos em contato com o M/V Arteiro para implementar a colocação dos Produtos & Serviços da AMVVAR em SAO.
O mesmo já esta se empenhando ao máximo para conscientizar o pessoal de SAO a comparecer a próxima AGO,
bem como agendar uma confraternização social.



NOVAS PARCERIAS:

O GRUPO AMVVAR e a FLYTOUR Unidade Rio Barra, acabam de firmar uma
parceria em favor dos nossos associados.

A estratégia de ambas as empresas, é garantir uma gestão de qualidade nas viagens
dos nossos associados, priorizando a obtenção das melhores tarifas.

A Flytour da Barra da Tijuca nasceu dentro de uma estrutura com atuação reconhecida e destacada na cidade. Seu
sócio e ex-representante da VARIG, Mário Provedel, por motivos óbvios, “virou a bandeira” e passou a fazer parte da
maior rede nacional de turismo do Brasil, a Flytour,

A Flytour e a AMVVAR, oferecem aos seus associados e amigos, reservas e vendas de passagens aéreas, nacionais
e internacionais, pacotes turísticos, aéreos, terrestres e marítimos, reservas de hotéis, nacionais e internacionais,
locação de veículos, no Brasil e Exterior, seguro de viagens, atendimento emergencial 7/24 horas por dia, inclusive
domingos e feriados no Brasil e Exterior, salas de apoio nos principais aeroportos para embarques e desembarques,
organização de congressos e eventos, traslados, city-tour e shows.
 
À AMVVAR, associada à “expertise” da Flytour Business Travel, atualiza seu formato de empreendedora, agora,
também na área de turismo. Desta forma, através das ferramentas tecnológicas de ponta da Flytour, habilita-se a
oferecer serviços de venda e consultoria de viagens, com processos de qualidade e custos competitivos, agregando
valor aos nossos propósitos e em benefício dos nossos associados.
Para mais detalhes, acesse www.flytour.com.

Flytour Rio Barra
Av. Ayrton Senna, 1850 - loja C - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (21) 3906-3450 -  Fax: (21) 3906-3462
e-mail:  flytour.riobarra@flytour.com.br.

LIBERTY SEGUROS - (Apólice coletiva de automóveis)

Estamos tentando firmar uma parceria com a Liberty
seguros, para uma apólice coletiva de automóveis com

preços diferenciados para os associados. Informaremos tão

logo tenhamos essa proposta concretizada.

Estamos recrutando promotores
de venda (inicialmente para a
cidade do Rio de janeiro, e
posteriormente para SAO e POA)
do cartão de descontos AMVVAR
CARD e outros produtos, e em
conjunto, cadastramento de empresas que queiram
firmar convênios. Converse com seus familiares e amigos
e enviem currículos para acard@amvvar.com.

Dentro da filosofia de lançamento da marca GRUPO
AMVVAR Produtos & Serviços, estamos colocando
nossas logos e marcas em alguns sites, fazendo
anúncios em algumas revistas, confecção de folders
e cartões comerciais que serão veiculados ao publico
pelos nossos Promotores de vendas.
No endereço w w w.clickrio.com.br, colocaremos
virtualmente os endereços de nossa sede Rio e nossas
duas subsedes SAO e POA.

Flytour Unidade Rio Barra

PROJETO AMVVAR CARD ESTRATÉGIAS DE MARKETING

LIBERTY SEGUROS

Av. Rio Branco, 156 - sala 1036 - Centro - Edifício Central – CEP 20040-003
Tel/Fax: (21) 3553-4239 / 7128-2279.


