
 

Avisos do Presidente – MAI 2019 

Caros Colegas e queridos Amigos; 

Chegamos em maio após nosso primeiro passeio a Paraty que parece agradou a todos. 
Ficamos muito felizes. As fotos do passeio serão colocadas no site. O passeio de Saveiro 
levou-nos a praias paradisíacas, água transparente e temperatura amena. 

Vejam o boletim de maio que será distribuído por e-mail. Por favor visitem o site e 
atualizem seus dados. 

Apresentamos nossas condolências à Elisabeth e família, pelo falecimento do Waldemar 
Araújo Filho, em 25/4/19, nosso grande atleta. A missa de sétimo dia será dia 6 de maio, 
às 11h na Igreja Santa Cruz dos Militares.  

Nosso site está passando por fortes melhorias. Informem o nome completo das 
respectivas esposas e data do aniversário, uma das melhorias que será implantada.  

Vejam na Produção Cultural nosso artigo sobre “Oração aos Aspirantes – legado da 
Turma Quevedo” a ser publicado na revista Villegagnon da Escola Naval, na revista do 
Clube Naval e na Revista Marítima em comemoração ao Jubileu de Diamantes. E ainda 
o livro do Bonorino “Acertando Passos Ciência e Espiritualismo” e o artigo de autoria do 
Ozorio “um adendo às HISTORIETAS DO BONORINO”.  

Descobrimos que o Almeida é um excelente pintor possuindo vários quadros de 
paisagismo, entre outros temas. Fotos de seus quadros podem ser colocados nessa 
janela cultural. 

Vejam na Inovação Tecnológica os relevantes temas de: Antigravidade das ondas de 
som; computação celular; criação de genoma em computador; proposta de nova forma 
de inteligência artificial; e transistores para cérebros artificiais. 

As fotografias das comemorações do jubileu de diamantes foram postadas no site e foi 
elaborado também um clipe, um belo trabalho do Jomar. 

Neste mês teremos o almoço de comemoração do Dia das Mães, no dia 14/5/19, terça-
feira, no Clube Germana. Teremos algumas surpresas e homenagearemos os 
aniversariantes e as mães. As adesões estão abertas com o Vieira, não percam.  

Estaremos realizando Assembleia Extraordinária no almoço de junho, na sede social que 
será só para os sócios nativos para discussão de nosso Regulamento e de pequeno 
aumento de mensalidade. Não há necessidade de alterar o Estatuto porque custa muito 
caro e a burocracia é indigesta. O novo Regulamento é suficiente para resolver as antigas 
discrepâncias e está sendo divulgado por e-mail com antecedência para apreciação geral 
e comentário, até 30 de maio, de forma a enriquecer o debate da Assembleia. Por favor 
pronunciem-se em resposta ao e-mail de divulgação. 

Um forte abraço.                                            
 

 Gustavo Benttenmuller 
      Presidente da ATQ 


