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Queridos Associados e Associadas:
Ao completarmos 26 anos de existên-

cia, observamos que o tempo, a persistên-
cia, o engajamento de muitos e uma incrí-
vel demonstração de força de vontade, 
nos permitiu edificar uma associação 
sólida e consciente de sua importância no 
contexto nacional. Tempo suficiente para 
vivermos grandes desafios e a certeza de 
que ainda enfrentaremos outros tantos.

Da ideia inicial, do registro oficial, da 
obtenção de seu CNPJ e do funciona-
mento provisório nas instalações do 
extinto Curso ENIAC, à aquisição da 
Sede atual e da Casa dos Veteranos, 
ambas na Rua dos Mórmons, passaram-
se vinte e seis anos de muita luta, erros e 
acertos, que fizeram da AMIGA a maior e 
mais bem estruturada Associação de 
Militares das Forças Armadas do nosso 
país.

Dentre todas as suas atividades, a 
AMIGA contempla hoje um vasto port-
fólio de empresas conveniadas nas diver-
sas áreas de prestação de serviços, bem 
como uma bem estruturada parceria na 
área de Convênio Médico Unimed. A 
AMIGA também se estruturou  de forma 
a garantir um alto nível de orientação 
jurídica aos seus associados e dependen-
tes.

A AMIGA também ousou criar o 
maior evento de Encontro de Veteranos 
da história da Força Aérea Brasileira. 
Esse magnífico evento, criado há vinte 

anos com o objetivo de gerar o congraça-
mento entre aqueles que iniciaram suas 
carreiras militares dentro dos portões da 
Escola de Especialistas de Aeronáutica, já 
se realizou por dezoito vezes, impedido 
apenas de acontecer em 2020 e em 2021 
por conta da pandemia do coronavírus. 
Mesmo assim, o conhecido “Encontrão” 
passou a ser o mais esperado evento de 
confraternização entre veteranos da histó-
ria castrense do nosso país.

As atividades desenvolvidas pela asso-
ciação, fizeram-na mais próxima do 
Comando da Escola de Especialistas de 
Aeronáutica e do próprio Comando da 
Força Aérea Brasileira, elevando o nível 
de credibilidade da AMIGA perante as 
autoridades Militares de todo o país.

Entretanto, ao longo dos anos, a 
AMIGA sentiu a necessidade de ampliar 
suas atividades para além das fronteiras 
do município de Guaratinguetá. 

Mas tudo isso só foi possível graças ao 
árduo trabalho de todos os presidentes, 
diretores e conselheiros que, ao longo de 
todos esses anos, dedicaram-se à adminis-
tração da associação. Também não pode-
mos deixar de ressaltar o que, de fato, fez 
tudo isso acontecer, que foi a imensa e 
sólida confiança que todos os associados 
e associadas dedicaram ao profícuo e tão 
necessário trabalho desempenhado pela 
AMIGA. Sem esse apoio e consequente 
credibilidade, não teríamos chegado tão 
longe.

Mas é bom lembrar que a AMIGA 
não se limita a atender apenas seus asso-
ciados. Como forma de contribuir com a 
sociedade local, a AMIGA criou o Depar-
tamento de Assistência Social “Subofici-
al Artede Rosa”, que tem por objetivo 
atender, dentro de suas possibilidades, as 
diversas necessidades da população local 
que chegam ao conhecimento da associa-
ção, principalmente aquelas voltadas ao 
público PCD.

A AMIGA, formalmente reconhecida 
em Guaratinguetá como Entidade de 
Utilidade Pública, atualmente busca 
obter, junto à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, o reconhecimento 
como “Entidade de Utilidade Pública 
Estadual”, marco que, sem dúvida algu-
ma, legará à associação um nível ainda 
mais proeminente dentro do contexto 
geopolítico do nosso estado de São Pau-
lo.

Completamos 26 anos de existência e, 
com a Graça de Deus, completaremos 
outros mais.

Nosso lema por ocasião da fundação 
era: ”Unidos Seremos Fortes”, entretan-
to, a maturidade adquirida ao longo de 
toda história, nos permitiu o reconhecer 
que hoje “Unidos Somos Fortes”, e esse 
novo lema nos embalará por todos os 
anos vindouros.

QUE DEUS CONTINUE A NOS 
ABENÇOAR!

E-mail : sec@amigafa.com  |  site: www.amigafa.com  |  Página www.facebook.com/amigafa 

Conselho Fiscal                               Diretoria Executiva                          Conselho Deliberativo

(12)99629-1263

26 anos
A.M.I.G.A.
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ATENÇÃO ASSOCIADOSATENÇÃO ASSOCIADOSATENÇÃO ASSOCIADOS

Diretoria Execu�va
Conselho Fiscal Conselho Delibera�vo

REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL
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 Extraordinária, conforme o artigo 17° 
Item III do Estatuto Social a ser realizada no dia 24 de 
Novembro de 2022 (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 reforma do Estatuto Social.

Guaratinguetá, 22 de Dezembro de 2021

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

HORÁRIO DE EXPEDIENTEHORÁRIO DE EXPEDIENTEHORÁRIO DE EXPEDIENTE
Das 9h às 17h30,

não fechamos para almoço.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2021
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 24 de Agosto de 
2022 (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 
2021.

Guaratinguetá, 22 de Dezembro de 2021

ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA

Mais informações site: www.amigafa.com

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.

"Morrer é apenas não ser visto. 
Morrer é a curva da estrada." 

Fernando Pessoa

OBITUÁRIO

Janeiro a Dezembro 2021

Presidente  SO R/1 Antônio José Àgueda 

Diretor Administra�vo CAP R/1 José Luiz Moura Brasil 

Diretor Financeiro SGT R/1   Francisco Antônio de Paula

Diretor Social ST R/1 Mauro Luiz do Couto Marques

Relações Públicas SO R/1   Fabricio Dias Junior

Conselheiro Efe�vo SO R/1  Benedito de Lima Filho 
Conselheiro Efe�vo SO R/1 José Benedicto de Oliveira 
Conselheiro Efe�vo SO R/1  Ronaldo Correa Molinari 
Conselheiro Efe�vo SGT R/1 Marcos Antônio Passos 
Conselheiro Efe�vo SO R/1  Antônio Nunes Leão 
Conselheiro 1° Suplente SO R/1  Getúlio Dores da Costa 
Conselheiro 2° Suplente SGT R/1  José Carlos Toledo Pereira 
Conselheiro - 3° Suplente SGT R/F  José Soares da Silva Filho

Conselheiro Efe�vo SO R/1  Jair Monteiro Villela

Conselheiro Efe�vo SO R/1  José Onofre da Silva

Conselheiro Efe�vo SO R/1  Zélio Antunes Ramos dos Santos 

Conselheiro Efe�vo Pensionista  Ivanira Assis Veloso 

Conselheiro Efe�vo SO R/1  Ajalma José Mar�ns 

Conselheiro - 1° Suplente SO R/1 Renaldo Jager 

Conselheiro - 2° Suplente CAP R/1  Waldir Loiola S. Souza

Conselheiro - 3° Suplente SO R/1 Edison Mateus da Silva 

Conselheiro - 1° Reserva SGT R/1  Marco Antônio Rodrigues 

Atende todos os Associados para esclarecimento de 
natureza jurídica às terças-feiras, das 9h30 às 12h30 na 
sede da A.M.I.G.A. ou em horário previamente agendado 
. Obrigada

DRA. SILVIA HELENA S. SOARES OAB SP 236975.  

Fique atento ao mês de reajuste anual dos planos

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

A A.M.I.G.A. está com novo número de WhatsApp para 
atender melhor seus Associados: (12) 99629-1263

Assessoria JurídicaAssessoria JurídicaAssessoria Jurídica

 Fique Atento Fique Atento Fique Atento

WhatsApp WhatsApp WhatsApp 

CV MARIA FRANCISCA DE SIQUEIRA – 14/12/2020
CV JOSE FAMADAS NETO – 14/01/2021
DALMO GARCIA -  10/02/2021
CV ALVARO LUIS COTTA AQUILES – 16/02/2021
MIGUELINA DOS S. SOUZA – 03/02/2021 
SO R/1 FRANCISCO CARLOS B. BARBOSA – 06/11/2020
CV NILO QUIRINO DE ALMEIDA – 07/03/2021
SO R/1 ARTEDE ROSA – 14/02/2021
CV WILMA MARIA P.S. DA CUNHA – 09/04/2021
PEN ARLETE APDA. PACETTI DAMIAN – 06/04/2021

   
CV GILBERTO BEZERRA DE SOUSA – 23/03/2021
CV NAIR TAVARES DINIZ – 01/05/2021
CV LUZIA CAMPOS TAVARES – 01/06/2021
NELSON PINTO DA SILVA – 27/07/2021
CV ELEDINA CONDE CAETANO – 29/08/2021
SO R/1 MAURO TOYAMA – 05/07/2021
CV BERENICE FONSECA DE SOUZA – 02/10/2021
CV ADOLFO PINTO – 17/11/2021
CV GERALDA ZANGRANDI ROMA – 21/11/2021
TEN R/1 IVANIR MACEDO RAMOS – 29/11/2021   

O salão de eventos da A.M.I.G.A. é localizado na rua 
Mórmons, n°51, Pedregulho - Guaratinguetá - SP, onde 
temos um valor especial para nossos Associados .
Fotos e informações disponibilizados em nosso site
www.amigafa.com e nosso WhatsApp: (12) 99629-1263

Salão de Eventos A.M.I.G.A.Salão de Eventos A.M.I.G.A.Salão de Eventos A.M.I.G.A.

18 de Setembro18 de Setembro
 Dia da Família Militar Dia da Família Militar

18 de Setembro
 Dia da Família Militar

Assessoria jurídica: Silvia Helena S. Soares Coelho OAB SP 236975
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4 Janeiro a Dezembro 2021

Sean Morey

CENTRO: Rua Marechal Deodoro, 150 (Ao lado das lojas CEM)

3122-1446 / 3133-5229
PEDREGULHO: Av. João Pessoa, 1384

3125-2039 / 3126-3149
JARDIM DO VALE: (Frente a Igreja FREI GALVÃO)

3126-4150 / 3126-4154
ANTICONCEPCIONAIS com
PREÇO DE FÁBRICA

MEGA FARMA
Atendimento para pagamentos e retirada de GUIAS.
Plano Mútuo MEDC CENTRAL

Disk MEDICAMENTOS

AQUI	TEM
FARMÁCIA
POPULAR

REMÉDIOS 
de GRAÇA
para hipertensão, diabetes. 

Genéricos de uso contínuo leve 3 e pague 1. 
Todos os anticoncepcionais com preço de Fábrica.
Teste de Glicose Gratuito.
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A Força Aérea Brasileira (FAB) comemora, no dia 16 de 
julho, o dia do Veterano. O termo “Veterano” é comumente 
u t i l i z a d o  p a r a  d e s i g n a r  a l g u é m  e x p e r i e n t e , 
especificamente no meio militar, uma pessoa que serviu por 
muitos anos nas Forças Armadas. A palavra também tem a 
conotação de uma pessoa de notório saber.

Tais homens e mulheres colocaram em evidência o 
Patriotismo, a Disciplina, o Comprometimento, o 
Profissionalismo e a Integridade, que são princípios que 
norteiam a Instituição.

A FAB tem atuado em várias áreas para valorizar seus 
Veteranos, exemplos que ajudaram a moldar os valores da 
FAB em todos os seus períodos e estruturas, trabalhando 
em prol do aperfeiçoamento contínuo, em defesa dos 
princípios constitucionais que motivam o cumprimento da 
missão de “manter a soberania do espaço aéreo e integrar o 
território nacional, com vistas à defesa da Pátria”.

Fonte Pesquisada: 
https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/37618/DIA%20DO%20VETERANO%

20-
%20Dia%20do%20Veterano%20%C3%A9%20celebrado%20pela%20For%

C3%A7a%20A%C3%A9rea%20Brasileira
Fonte: Agência Força Aérea, por Tenente Raquel Alves
Edição: Agência Força Aérea - Revisão: Major Bazilius

Janeiro a Dezembro 2021

Veteranos
INAUGURAÇÃO DA 
                  CASA DOS 

Foto: Antônio José Águeda  Presidente da Diretoria Executiva 
com Brigadeiro Soares CMT da E.E.A.R.
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CERIMÔNIA MILITAR MARCA PASSAGEM
DE COMANDO DA EEAR



8 Janeiro a Dezembro 2021

Sou Giovanna Campiolo 
Rocha e  atualmente sou 
atleta de futebol do Sport 

Club Corinthians Paulista.

Minha história no futebol começou desde 
muito cedo, lembro-me que desde os 8 anos já 

estava tentando petecar uma bola de futebol, pois sempre foi meu esporte 
favorito, Graças a Deus e minha família tive uma infância em que  pude 
experimentar muitas atividades e me descobrir no esporte, pois era o que 
eu mais gostava. Tive a oportunidade de lutar capoeira, judô, fazer aulas de 
tênis, tênis de mesa, natação e junto delas a que eu sempre estava 
praticando junto com essas outras atividades ou arrumando um jeito de 
estar próxima, sendo na rua brincando com meus colegas  ou praticando 
no quintal de casa era o futebol. 

Chega um momento em nossas vidas que temos que começar a fazer 
escolhas e mesmo com pouca idade e com o amparo da minha família seria 
eu que teria que escolher o meu caminho. Desde pequena como 
morávamos em uma vila militar tinha a oportunidade de ver meu pai 
,Marcus Vinícius, jogando bola na educação física do seu trabalho, ele era 
sgt da banda na época e eu procurava saber mais do que ele o dia da 
educação física deles para eu poder ir assisti-lo, depois de algum tempo 
indo vê-lo jogar, tive a oportunidade de estar nesse meio também, eu não 
tinha muita estrutura física para estar ali no meio de homens adultos mas 
mesmo assim isso não me incomodava ou me trazia medo pois eu queria 
apenas “jogar bola”. 

Sendo assim ,esporadicamente participando desses joguinhos na 
educação física do meu pai, nos jogos de finais de semana do meu avô 
,Campiolo ,que sempre me levava para bater aquela bolinha, fui 
desenvolvendo cada dia mais a vontade de ser jogadora de futebol. 

Entrei na minha primeira escolinha de futebol na EEAR com meus 10 
anos, do professor Bueno, era uma escolinha para meninos apenas, eu me 
lembro de ser a única menina no meio deles e nao pensava em nenhum 
momento na diferença física, se iria ter aquela aceitação ou bullying ou 
qualquer coisa do tipo, eu só queria jogar futebol e já sonhava em ser uma 
dia uma grande jogadora de futebol. 

Aos poucos fui jogando, me descobrindo dentro de campo tbm, 
passando por algumas posições . Logo depois tive a oportunidade de 
encontrar uma outra escola de futebol no ICC (itaguara country club) onde 
eu ia para praticar alguns esportes que citei no começo desse texto. 
Comecei também jogando no meio dos meninos, mas aos poucos 
conseguimos montar um time feminino em que  até disputamos alguns 
campeonatinhos de cidade, entre os bairros também, logo depois de ir 
conhecendo mais algumas meninas que também jogavam, jogando contra 
alguns times, conheci o time de bairro AAMOVIC e  tive a oportunidade 
de passar um tempo treinando com a Rita que foi minha primeira 
treinadora mulher, ela comandava um time de bairro, com categorias e lá 
existia um time só de mulheres também.

Depois fui convidada pelo time de Aparecida do Professor Luiz 
Fernando mais conhecido como Cabeça, um time de mulheres, onde ele 
teve grande influência na minha carreira também, me abrindo as portas e 

me colocando para jogar ensinando-me algumas técnicas, tive meus 
primeiros amistosos internacionais lá com o time de Aparecida. Nós 
disputávamos campeonatos regionais, abertos, taça vanguarda, paulista de 
salão e campo, chegamos a jogar até futebol de área e conseguir medalhas em 
todas as modalidades e foi lá que comecei minha transição para o campo 
também. Nós jogávamos contra os melhores times do Vale do Paraíba 
também, São José dos campos, Pindamonhangaba, e desde então consegui 
alguns entradas e testes para fazer parte de outras equipes, fui até o Botafogo, 
Santos. Tive a felicidade de passar no teste, mas pela pouca idade na época 
meus pais não me deixaram ficar, mesmo assim segui em busca. nessa batida 
de testes, na equipe de Pindamonhangaba eu tive a oportunidade de fazer o 
teste e passar também e mesmo com pouca idade ainda para poder disputar os 
campeonatos lá que já eram adultos eu pude ficar e aprender e sentir a 
atmosfera de treinos pegados de um jogo disputado e que valia muito para o 
time.

Desde então não parei, já com mais idade segui fazendo minha transição 
para o campo e tive a oportunidade de jogar no time do Taubaté, onde me 
mudei para a cidade, Já tinha o meu primeiro salário e terminava meu ensino, 
pois conciliar os estudos pra mim sempre foi uma das prioridades (tanto pra 
mim quanto para meus pais) e lá já disputávamos grandes campeonatos. 

Logo depois fui para o estado de São Paulo jogar pela portuguesa, onde 
também tenho muitas lembranças boas, foi lá que recebi minha primeira 
convocação para a seleção brasileira sub 20 onde fui campeã Sul americana, 
disputei copa do mundo na Papaua Nova Guiné, jogamos amistosos 
internacionais, viajamos até outros países para poder jogar. Depois de 2 anos 
na Portuguesa recebi uma proposta de ir para Foz do Iguaçu jogar pelo time 
de lá, chama-se Foz Cataratas FC ,era uma grande oportunidade para mim 
pois o time estava em alta e eu poderia disputar além de campeonatos da 
minha categoria, que foi o brasileirão sub20 iria jogar a minha primeira 
Libertadores e jogar campeonato brasileiro, enfim foram grande momentos 
que tenho guardado com muito carinho. No ano seguinte recebi uma 
proposta de fazer parte do time de Santa Catarina da cidade de caçador, 
Kindermann, um time de muita tradição no futebol feminino, muito 
vitorioso, onde tirei muito aprendizado também e aprendi muito com o 
técnico, comissão e atletas, lá fui convocada para a seleção brasileira 
Universitária que disputamos o campeonato mundial em Taipei na China e 
tive a felicidade de ser campeã Mundial em cima do Japão no placar de 1a0, 
já com mais experiência e com um pouco mais de vivência, recebi a proposta 
de fazer parte do Elenco do Sport Club Corinthians Paulista onde estou desde 
2018, já profissionalizada pelo clube, um lugar onde como todos os outros 
aprendo muito e desenvolvo cada dia mais minha habilidades para continuar 
me tornando o que eu sempre sonhei: que é ser uma grande jogadora de 
futebol.

Posso dizer que vivo um sonho, e hoje tenho a oportunidade de trabalhar 
com atletas de seleção brasileira em que  via muitas vezes pela televisão, com 
grandes atletas que fizeram o nome do futebol feminino, com uma estrutura 
que nos capacita a chegar cada vez mais longe e posso dizer que me sinto 
muito feliz por ser uma das representante do “bando de loucos” e ligo 
buscando cada dia mais.

Esse ano de 2021 sagraram-se tricampeãs do campeonato paulista, 
tricampeãs do campeonato brasileiro e tricampeãs da copa libertadores da 
américa. 

Autora: Giovanna Campiolo Rocha



RESOLUÇÃO N°02 DO CONSELHO PLENO 

O Conselho Pleno no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 19, Item I e II; combinado o o Artigo 21 – Item I, resolve: 

Artigo 2- As mensalidade 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.

Guaratinguetá, 29 de Setembro de 2021.

RESOLUÇÃO N°02 DO CONSELHO PLENO

MENSALIDADE DO QUADRO DE ASSOCIADOS: Valor R$35,00

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE AGREGADO: Valor R$ 40,00

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUINTE: Valor R$ 60,00

TAP- TAXA ADMISTRATIVA DE PLANO DE SAÚDE UNIMED:Valor R$15,00 

Finalidade:  Taxa mensal para a manutenção de custos financeiros,  administrativos aos referidos planos de saúde e reajuste 

determinado pela Diretoria Executiva.

TAO –TAXA ADMINISTRATIVA ODONTOLÓGICA: Valor  R$15,00

Finalidade: Manutenção de custos financeiros , administrativos referido  plano odontológico, aos pertencentes ao quadro 

temporário e suas categorias, exclusivamente para as seguintes categorias:  COLABORADOR, INSTITUCIONAL, 

CORPORATIVO e VINCULADO.

TAV- TAXA ADMINISTRATIVA VINCULADO:  Valor R$25,00 

Finalidade: Manutenção de custos financeiros e administrativos, sendo taxa única de inscrição visando atender a Resolução N°01 

do Conselho Pleno – Categoria 2 – Item – 2.2 exclusivamente para as seguintes categorias: vinculados e as demais categorias, casos 

omissos a serem criadas pelo regimento interno.

ANTONIO JOSÉ ÁGUEDA

Presidente da Diretoria Executiva 

      JAIR MONTEIRO VILELA                                                                BENEDITO DE LIMA FILHO

Presidente do Conselho Deliberativo A.M.I.G.A.                                        Presidente do Conselho Fiscal A.M.I.G.A.

JOSÉ LUIZ MOURA BRASIL

Vice- Presidente e Diretor Administrativo da Diretoria Executiva 

Podemos comparar a história da farmácia de manipulação à história da 
humanidade, pois desde os primórdios o homem teve necessidade básica 
desta. À medida que o homem abria caminhos em tempos e lugares remotos, 
se protegia como podia das enfermidades recorrendo a recursos da natureza 
(reinos animal, vegetal e mineral) utilizando para isso de teorias, técnicas e 
implementos farmacêuticos. Surgem as primeiras fórmulas magistrais às 
quais eram manipuladas artesanalmente pelo farmacêutico que na época era 
chamado de alquimista, cientistas medievais, etc. Na década de 40, a 
indústria farmacêutica é implantada no Brasil e os medicamentos começam a 
ser fabricados em série. As drogarias passam a se disseminar pelos quais, 
servindo apenas como “revendedoras” de medicamentos. Assim as 
farmácias de manipulação saem de cena abalada pela industrialização do 
setor. Porém, ao longo do tempo, as fórmulas manipuladas estão sendo 
resgatadas devido a inúmeras vantagens sobre os medicamentos 
industrializados.

A farmácia de manipulação pode atuar em praticamente todos os ramos 
da medicina como Dermatologia, Endocrinologia, Cardiologia, 
Reumatologia, Geriatria, Nutrologia, Medicina Ortomolecular entre outras. 
Uma das principais vantagens da farmácia de manipulação é que o 
medicamento é preparado de forma personalizada, isto é, o médico irá 
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prescrever uma fórmula dosada e quantificada para a real necessidade de seu 
paciente.

Outra vantagem da fórmula manipulada é a de reunir drogas de vários 
produtos industrializados em um só medicamento, tornando-o mais eficaz e 
econômico; eficaz pelo uso de cada droga incidir apenas no combate à 
enfermidade, sem prejudicar as demais funções do organismo e econômico 
porque o cliente só tem de desembolsar seu dinheiro apenas uma vez, no 
lugar de comprar um remédio para cada enfermidade, fato que, sem dúvida 
alguma, barateia o produto. O excesso ou insuficiência de determinada droga 
pode ser controlado na farmácia de manipulação, pois o farmacêutico 
trabalha na linha de produção do início ao final do produto. Assim, ele 
supervisiona o controle de qualidade de todo o processo do medicamento 
manufaturado, agindo em parceria com o preceptor da receita, seja ele, 
médico, nutricionista, dentista ou veterinário, para suprir qualquer 
possibilidade de erro na formulação descrita. Após todos esses cuidados, o 
medicamento chega às mãos do paciente na forma exata da real necessidade 
atuando em todos os aspectos para um harmonioso tratamento ao doente.

Marco Aurélio Figueiredo e Karina de Oliveira Figueiredo
Diretores Farmacêuticos da Farnavake e Ten. Farm R2/R.EEAR.



Foi assim que iniciou sua história de amor e dedicação à vida 
militar.

Em seguida, conheceu a Dona Maria (Maria das Graças 
Pereira Rosa), também mineira da cidade de Ponte Nova. Esse 
encontro gerou um amor que perdurou por sessenta e dois anos 
de vida em comum e frutificou em três filhos e sete netos.

A vida militar também o levou a um outro amor, a AMIGA, 
onde foi um de seus sócios fundadores e, apesar de seus 
problemas de saúde, como Diretor ou Conselheiro, nunca 
deixou de participar ativamente de todas atividades da 
associação ao longo de seus 25 anos de existência.

Dinâmico e sem “meias palavras”, o Artede era dono de um 
imenso coração, sempre pronto e disposto a ajudar a quem 
necessitasse de seus préstimos.

Foi um homem dedicado à família e às causas que abraçou.
É em homenagem a ele que hoje, o nosso departamento de 

Assistência Social leva o seu nome. Como cadeirante, ele 
sempre lutou para que esse importante setor da AMIGA fosse 
aprimorado e contribuiu para que as instalações da nossa sede 
fossem adaptadas de forma a serem acessíveis a todos os 
portadores de deficiência física.

Nosso amado, Artede Rosa, nos deixou no dia 14 de 
fevereiro 2021, e deixou em nossos corações um profundo 
sentimento de saudade, mas também deixou a alegria da grande 
oportunidade que tivemos de viver tantos anos ao seu lado.

Querido Artede, nosso associado de número 44, receba 
nossa eterna gratidão por tudo o que você fez pela AMIGA e 
saiba que você será lembrado em cada reunião, em cada festa ou 
evento que esta associação vier a realizar. 

Siga em paz, na certeza de que realizou tudo que um homem 
digno haveria de realizar, e saiba também, que jamais o 
esqueceremos!

A Diretoria
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Homenagem para Diretor 
do Conselho Fiscal Artede 

Rosa

O ano de 2020 foi difícil para 
todos nós. A pandemia que assolou o 
planeta, nos afetou de forma muito 
contundente. Nossa associação 
perdeu vários de seus associados para 
essa doença que é cruel até no 
momento de nos despedirmos 
daqueles que sucumbiram a esse mal. 

Cada um que partiu, deixou para 
trás uma família tremendamente 
en lu tada ,  e  a  AMIGA,  como 
associação, por várias vezes chorou, 
sofreu e se enlutou pela precoce 
partida de cada um dos seus.

É praticamente impossível falarmos de cada um deles, mas, 
dentre todos que perdemos, falaremos aqui daquele que esteve 
junto conosco desde a nossa fundação há 26 anos, e em seu 
nome, lembraremos de todos que partiram.. Vamos falar do 
nosso sempre Diretor Suboficial Artede Rosa. 

Mineiro do Distrito de Macaúbas, nasceu em 27 de 
setembro de 1945 numa família de dezessete irmãos. As 
dificuldades naturais de uma família tão numerosa e humilde, o 
fizeram amadurecer muito precocemente. Veio para 
Guaratinguetá aos treze anos, onde, junto com irmãos e primos, 
morou, durante muito tempo em uma república. Aos dezoito 
anos, iniciou seu tempo de serviço militar obrigatório no 5º 
BIL, em Lorena, e, logo em seguida, passou no concurso para 
Taifeiro da Aeronáutica, iniciando aí, sua longa trajetória na 
Escola de Especialistas de Aeronáutica. 


