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Estamos encerrando o ano de 2022 satisfeitos com 
os resultados alcançados e gratos a Câmara Municipal 
da Estancia Turística e religiosa de Guaratinguetá pela 
homenagem prestada em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à nossa comunidade. 

É tempo propício de festejar refletindo sobre a 
esperança por acreditarmos em nossa capacidade ímpar 
de superação. E não poderia ser de outra forma uma vez 
que trazemos forjado no peito um coração militar que 
pulsa vibrante pelo amor a pátria. Sabemos que para a 
manutenção da ordem que gera o progresso necessitamos 
de muita disciplina e união agregada a uma eterna 
vigilância em busca da paz. A Pátria sempre poderá contar 
com seus soldados porque a história confirma esta máxima, 

assim foi, assim é, e assim sempre será. A Nossa querida 
instituição AMIGA está pronta e ao toque da corneta 
cerrará fileiras, ombreada aos verdadeiros brasileiros que 
desejam fazer do Brasil e de seu povo uma grande Nação. 

O Ano de 2023 se prenuncia como um ano especial 
para a nossa Associação. Focados exclusivamente em 
atender plenamente os anseios de nossos Associados, 
estamos empenhados em dar maior solidez a nossa 
estrutura administrativa ao tempo em que preparamos 
com carinho o nosso 28º aniversário em maio; já 
iniciamos os preparativos para o 19º Encontro de 
Veteranos “de volta ao berço” em junho. Há razões de 
sobra para mantermos o otimismo de sempre consoante 
com nosso slogan “Unidos somos fortes”. 

Neste Natal, te oferecemos nossa gratidão por caminhar 
conosco. Boas festas e um Próspero Ano Novo.

Autores da Propositura -  Vereadores Fabrício da 
Aeronáutica e Marcelo da Santa Casa
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2022 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
pertencentes ao quadro de associados da categoria de 
Efetivo e Especial, conforme Artigo 6° Itens 6.1, 6.2, do 
Estatuto Social, em dia com suas obrigações pecuniárias e 
em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a 
Assembleia Geral ordinária, conforme o artigo 16° Item I 
do Estatuto Social a ser realizada no dia 23 de Agosto de 
2023 (quarta-feira), na sede social da A.M.I.G.A. situada na 
Rua Mórmons, 51 – Pedregulho nesta cidade de 
Guaratinguetá. Em primeira convocação às 14h00min, 
conforme o Artigo 14° Item I e II do Estatuto Social, 
“Metade mais um do número de integrantes do Quadro de 
Associados, habilitados ao voto, ou seja, maioria simples, 
em primeira convocação” e, “ Mínimo de 12 (doze) 
Associados habilitados ao voto em segunda convocação” 
para deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 
2022.

Assessoria jurídica gratuita  
Agende seu horário

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Das 9h às 17h30min
Não fechamos para almoço.

CONTATOS
www.amigafa.com

WhatsApp: (12) 99629-1263

Fique atento ao reajuste anual dos planos de saúde 
 Unimed:

0 020 135 .................................. Reajuste em abril
0 020 154 ........................ Reajuste em dezembro
0 020 163 ........................ Reajuste em dezembro

ATENÇÃO ASSOCIADOS

Com pesar a A.M.I.G.A. noticia falecimento dos seguintes 
associados, rogando a Deus que os receba com sua luz
 e conforte as famıĺias enlutadas.

IVETTE MARIA FELIX G. KOPAZ – 16/01/22
JOSE CARLOS TUNICE – 18/01/22
MARIA APARECIDA SALVADOR CARVALHO – 07/02/22
HEBERT RODRIGO LEONEL – 15/02/22
TERESA RODRIGUES PEREIRA – 20/02/22
EURIPEDES ROBERTO DE AMORIM 
MARIA LUCIENE FERREIRA DE MEDEIROS
JOSÉ RODRIGUES
LAZARO ALVES DINIZ – 19/04/22
ZILDA APDA CARDOSO DE MELO – 24/04/22
ALCIDES DE JESUS MARABELLI – 21/04/22
ELINA SILVA – 14/06/22
TEREZA MORETO B. VIEIRA – 29/06/22
GUARANY SILVA – 03/07/22
ANTONIO ALTEMIR DE CASTRO – 03/02/22
SONIA MARIA SEELIG – 25/07/22

ANTONIO ROBERTO V. GUIMARAES 
JARBAS COSTA DE PAULA – 09/06/22
JUDITH BUZZATO – 15/07/22
PAULO FRANCISCO ANTUNES PROENÇA – 25/08/22
ALTAMIRO GONÇALVES LEITE
GERALDO BARBOSA JUNIOR
LEA DIAS BAPTISTA HAMAD – 23/09/22
MANOEL JOSE DE SIQUEIRA – 29/09/22
MARIA STELA DE OLIVEIRA LINO – 16/10/22
TEREZINHA RENNO DA SILVA
JOAO PAULO SOARES DA SILVA
LEDA FRANCO MACHADO

WALTER SILVA - 18/12/2022

OBITUÁRIO

 
    O Conselho Pleno no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 19, Item I e IV; combinado o 
Artigo 21 – Item I, resolve: Artigo 1- Aprovar a previsão orçamentária 2023, conforme a tabela em anexo I. 
Artigo 2- As mensalidades do Quadro de Associados, taxas e contribuições dos demais quadros 
e segmentos, previstas no artigo 3°- Item I do estatuto, terão valores constante no anexo II. 

RESOLUÇÃO N°01 DO CONSELHO PLENO 2022 

 
                                                                                                                                       Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2022. 
ANEXO II 
MENSALIDADE DO QUADRO DE ASSOCIADOS: Valor R$ 40,00 
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE AGREGADO: Valor R$ 45,00 
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTE: Valor R$ 65,00 
TAP- TAXA ADMISTRATIVA DE PLANO DE SAÚDE UNIMED: Valor R$15,00 

http://www.amigafa.com
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Há momentos em que 
temos a sensação de que o 
tempo acelerou; que passa 
mais rápido. Parece que 
circulamos num afogadilho 
não compreendido, em busca 
de uma razão existencial 
transfigurada em verdades 
que plasmam crenças e 
descrenças, simbologia 
de tudo o que julgamos 

importante, mas, ao final, se nos declara um nada. 
Avançamos nessa correria alucinante com a nítida 
percepção que criamos um mundo pueril provocando 
em nós um holocausto que sintetiza insensibilidade 
ao essencial. E brincamos de gato e rato com o tempo, 
na ânsia de aproveitá-lo melhor, sempre perdendo nas 
lamúrias do carpir a sua falta. Nesta babel, caminhamos 
em deserto sem acreditar na existência de oásis. Na 

agonia de abraçarmos o mundo nos esquecemos de olhar 
para dentro de nós, iludidos pela fronteira da realidade 
que nos impede de acreditar na possibilidade dos 
sonhos. Abandonemos as metas velozes do tempo que 
nos tornam prisioneiros das rotinas de circunstâncias 
precipitadas. A partir do livre comando da alma vamos 
nos propor um renascimento aprimorado da vida, 
uma visão mais abrangente de nosso lugar no mundo. 
Aproveitando este momento especial comecemos por 
adotar um sorriso cativante que contenha uma doçura 
diferente de todas as rabanadas já provadas em outras 
ceias. Vamos incendiar o coração de alegria para que 
desse fogo possa irradiar um calor vigoroso que nos 
aqueça a consciência, fortaleça a determinação e 
ilumine os caminhos dos amanhãs. Sem perder um só 
instante desse novo tempo de esperança, vamos realizar 
o nosso próprio advento elegendo a cada instante de 
2023 uma celebração, um verdadeiro tempo de Natal, 
que se repetirá pela eternidade ... indiferente ao tempo.

TEMPOS DE ESPERANÇA

Comandante Martins
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ATIVIDADES AMIGA
•Aula de alongamento com novo horário - todas as segundas das 15h às 16h; 
 
•Aula de funcional com novo horário - todas as terças das 18h às 19h; 
 
•Aula de zumba com novo horário - todas as quartas das 15h às 16h;

•Cantinho da amizade - todas as terças das 14h às 17h30min; 
 
•Tarde de entretenimento - todas as quintas das 14h às 17h30min;
 
•Boteco - divulgação das datas no site e grupos.

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS

(Cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas e bengala)
MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA RECEPÇÃO 

 
(12) 3125-1244 / (12) 3125-7843 / (12) 3125-7798 WHATSAPP (12) 99629-1263 
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Plano de saúde para Militares e 
Pensionistas de Militares

Acesse nosso site: www.amigafa.com

http://www.amigafa.com
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Agende seu horário, primeira sessão gratuita para Associados.

WhatsApp oficial AMIGA: (12) 99629-1263
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Agende seu horário, primeira sessão de massoterapia gratuita 
para Associados.
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Sobre o REIKI
O Reiki é uma técnica criada no Japão que consiste na imposição das mão para transferência de energia vital 

universal para alinhar, reequilibrar e renovar a energia dos nossos centros de energia conhecidos como chakras, 
promovendo assim o equilíbrio energético necessário para manter o bem estar físico, mental e espiritual. O terapeuta 
Reikiano utiliza-se da imposição das mãos nos chakras para transferir a “energia vital universal” para os pacientes com 
fins curativos. O Reiki atua com resultados concretos nos estados de ansiedade, depressão, estresse, insônia, medo, 
insegurança, assim como nos órgãos, tecidos e sistemas. O Reiki é preventivo e harmonizador, agindo sempre na causa 
dos problemas. A aplicação é feita em uma sessão de no máximo 1 hora entre preparação e aplicação. O paciente fica 
deitado ou sentado em profundo relaxamento recebendo o fluxo de energia aplicada pelo terapeuta. 

Agende seu horário, primeira sessão gratuita para Associados.
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DIA DO RESERVISTA 
 
 
16 de dezembro  “ Dia do Reservista. Parabéns aos cidadãos que cumpriram seus 
deveres e compõem a reserva das Forças Armadas!”

Local: Sede da AMIGA

ELEIÇÕES AMIGA 2023

Inscrições - do dia 04/03/2023 a 07/04/2023

Data das Eleições - 04/10/2023 (quarta-feira).

Mais informações: www.amigafa.com

http://www.amigafa.com
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Local: Sede da AMIGA

VOCÊ SABIA??

(12) 3122-5969
(12) 3132-1988

@rubinhoseguros

(12) 99167-7103

Nós te ajudamos a realizar seus sonhos e
a proteger as suas conquistas.

Além do seguro para seu automóvel,
trabalhamos com seguros residenciais,

empresariais e de vida, planos de saúde,
consórcios e financiamento de automóvel.

 

Venha fazer parte da nossa família!


