
Avisos do Presidente – JAN/ 2020 

Caros amigos de todos os tempos; 

Estamos iniciando nossa nova gestão em 2020, após reeleição de nossa 

Diretoria na Assembleia ordinária de 10DEZ19. Agradecemos a confiança 

e a aprovação de todos e em especial à nossa Equipe de OURO, 

responsável pelo sucesso.  

Em janeiro não teremos almoço como já é tradicional. Em fevereiro nosso 

almoço será na sede social do Clube Naval, no salão Passadiço e buffet do 

Navegador. Detalhes serão divulgados oportunamente. 

Com relação ao programa de almoços pretendemos alternar com o 

Piraquê, Casa dos Açores, comida típica de Portugal com show, Fortaleza 

de Santa Cruz, com visita guiada e transporte ida e volta para o Piraquê e 

outros que queiram sugerir. 

Com relação às viagens imaginamos uma para praia de Arraial do Cabo, 

no Hotel de Trânsito da Marinha e passeio de saveiro pelas praias locais e 

outra viagem para São Lourenço, ou Friburgo. As opções continuam 

abertas. 

Nosso site está em modernização e já recebemos ótimas sugestões que 

implantaremos. Pretendemos alterar o conteúdo da Janela Relatórios que 

deverá conter o Relatório Anual o Estatuto, Atas de reunião e Editais e 

Pareceres. Janela específica conterá a relação da turma e falecidos. Na 

parte inferior do site teremos os Avisos do Presidente, a produção 

Cultural, as Inovações Tecnológicas e “Fale conosco” onde poderão fazer 

suas avaliações dos almoços. Viagens e propor sugestões. 

Divulgamos nosso Boletim 1 de 2020, na produção literária estamos 

sintetizando para 5 páginas, limite exigido, o Artigo sobre o Jubileu de 

Diamantes, para publicação na Revista do Clube Naval. Faremos outro 

artigo com o diferencial da Turma Quevedo. 

Estamos sentindo falta de nossos colegas Fuzileiros. Venham estimados 

amigos, participar e usufruir desses momentos insubstituíveis. 

Nossa lista de aniversários das esposas já conta com 31 nomes. Ajude-nos 

a ampliá-la. Por favor atualizem seus dados, informando as alterações ao 

Vieira. Nosso continua em fase final de modernização. É como reparar a 

asa do avião em voo. O momento de atualizar dados é agora. 



Vejam na Produção Cultural o artigo sobre nosso Jubileu de Diamantes, 

sintetizado, para publicação na revista do Clube Naval e no Boletim 

Recorrente da EGN nº 106: Argentina: o retorno das Ilhas Malvinas  na 

política externa; o reflexo da instabilidade política na segurança marítima 

na costa oeste africana; o aumento da presença militar da OTAN nos 

Bálticos: nova Guerra Fria com a Rússia?; Revolução de Outubro: o 

bloqueio do porto à luz das manifestações iraquianas; e a Conferência da 

Marinha indiana discutindo a importância do Índico e da modernização 

naval. 

Vejam na Inovação Tecnológica os relevantes temas sobre a tecnologias 

em que grafeno vira diamante superfino, a memória eletro-óptica faz 

ponte entre computadores atuais e computadores de luz e a abertura da 

Caixa Preta da IA explica a emergência de comportamentos coletivos. 

Inovações fantásticas que mudarão exponencialmente nossas vidas. 

Apreciem e reflitam!  

Um forte abraço. 

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2020 

Gustavo Benttenmuller M. Pereira 
Presidente da ATQ 


