
 

Avisos do Presidente – NOV 2019 

Caros amigos de muitas navegações; 

Chegamos a novembro e a essa altura o tempo voa para encerrar o ano. Nosso Boletim 

de novembro foi divulgado. Estamos aguardando os candidatos para a próxima 

eleição. Concorreremos à reeleição. 

Nossa viagem de outubro a Itaipava e Petrópolis foi de plena aceitação por todos que 

participaram. Vejam as fotos colocadas no site. 

Nossas datas de almoço de fim de ano foram alteradas conforme o Boletim de forma 

que na eleição toda a nossa Diretoria pudesse estar presente. 

Descobrimos que estamos com algumas pendencias na Receita Federal relativas a 

2014/2016. Conseguimos saná-las e nos prontificamos a transferir a contabilidade e 

Assessoria Jurídica para o Clube Naval, sem ônus. O assunto será submetido na 

próxima Assembleia. 

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. 

Na janela de produção literária apresentamos um breve comunicado de nossa 

participação do Encontro de Estudos Estratégicos e Políticos realizados pela UFF e o 

Boletim 105 da EGN produzido pelo Laboratório de Simulação de Cenários da Escola 

de Guerra Naval. 

Vejam na Inovação Tecnológica os relevantes temas da bateria de lítio (Nobel de 

Química de 2019), a bateria de cálcio que pode substitui-la, o sensor sem baterias 

que pode monitorar os oceanos, a Estufa Espacial que pode produzir alimentos 

em Marte e o motor fotônico que poderá impulsionar as naves interespaciais em 

futuro próximo. 

Um forte abraço. 

Rio de Janeiro, 1 de novembro de 2019 
 
Gustavo Benttenmuller M. Pereira 

Presidente da ATQ 


