
 

Avisos do Presidente – JUNHO/2020 

Caros amigos de todos os tempos; 

Nosso Boletim de JUNHO foi divulgado com os assuntos de relevância. 

O Clube Naval nos comunicou oficialmente que continuará fechado até nova divulgação. 

Divulgamos a Carta Aberta do Presidente do Clube Naval cuja iniciativa coube ao Wegmann, 

após o Luz lançar a Ideia de a turma Quevedo fazer manifesto em apoio ao General Heleno e 

o Ednilo redigir de forma brilhante a minuta do manifesto. Achei adequado que nossa turma 

não se pronunciasse após a Carta Aberta do Almirante Monteiro Lopes, redigida de próprio 

punho com assessoria jurídica do colega Elia, que abrangeu Oficiais da ativa e da reserva e foi 

aprovada pelo Comandante da Marinha antes da divulgação. Qualquer outra manifestação de 

nossa parte pareceria uma dissidência na Marinha que seria vilmente aproveitada pela mídia. 

Agradeci ao almirante Monteiro Lopes por telefone em nome da turma e me pediu que 

externasse seus agradecimentos pelo apoio. 

Ligamos para a Rosemary, viúva do Quevedo, em seu aniversário e demos os parabéns em 

nome da turma. Agradeceu emocionada. 

Ligamos para o Odamil que mora em Recife e após passar para reserva formou-se em 

Engenharia Elétrica, Letras, Frances, Inglês e Espanhol. Casado com a Erica que conheceu 

quando foi servir no Batalhão de Recife possui uma filha que mora em são Paulo e uma neta. 

Relembramos nossos tempos de Colégio Naval quando o acolhia nos licenciamentos na casa 

de minha tia em Niterói. 

O grupo de ZAP da Turma Quevedo, que foi bastante ampliado por seus membros, tem 

apresentado fotos antigas e recordações muito interessantes dos nossos velhos e bons 

tempos. 

Continuamos elaborando artigo sobre a biografia sintética do Quevedo para ser publicado na 

revista do Clube Naval. A Claudinha, filha do Quevedo está nos apoiando com as informações.  

Nossa lista de aniversários das esposas está aumentando. Ajudem-nos a ampliá-la. 

 Por favor atualizem seus dados, informando as alterações ao Vieira.  

Nosso site está pronto e começará a receber os aperfeiçoamentos das sugestões 

encaminhadas. 

Na produção literária temos dois Boletins Recorrentes publicados pela EGN e cujos principais 

temas abordados. No Boletim 115: 

 Governança e petróleo, a realidade de incertezas das Guianas; 

 O futuro dos investimentos americanos em Defesa; 

 Constantes sequestros ameaçam a segurança marítima na África Ocidental; 

 As dinâmicas da segurança no Mar Vermelho e no Golfo de Aden; 

 As ações silenciosas de Pequim no Mar do Sul da China. 

No Boletim 116: 

 A Operação Gedeon e a crescente fragilidade de articulação que sustenta o 

governo da Venezuela; 
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 Plano de reestruturação da Marinha Americana; 

 A manutenção da Força Naval Russa no Mediterrâneo; 

 Novos desafios para a segurança energética indiana; 

 Rússia assina contrato de compra do maior quebra gelo nuclear do mundo 

Na Inovação Tecnológica é apresentada a informação de que raios cósmicos podem ter 
moldado a vida, a inovação de motores de foguetes de detonação para produzir foguetes 
melhores e mais baratos e a construção do protótipo do primeiro radar quântico, ponto de 
ruptura no sensoriamento de Defesa. Reflitam e desfrutem 

Um forte abraço. 

Gustavo Benttenmuller M. Pereira  
           Presidente da ATQ 


