
 

 

Avisos do Presidente – JULHO/2020 

Caros amigos de todos os tempos; 

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

No dia 29 de maio, o Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) promoveu a 

inauguração do Simulador de Navegação de Paraquedas Fase de Velame Aberto (SNPVA), no 

Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais (Batalhão Tonelero). O SNPVA utiliza 

equipamentos de realidade virtual de última geração e incorpora modelos físicos e 

matemáticos precisos, além de utilizar tecnologia de ponta em geração de cenários virtuais e 

modelos tridimensionais. O CASNAV iniciará, ainda em 2020, a Fase 2 do projeto que busca 

incorporar novas possibilidades ao SNPVA, permitindo que mais tarefas afetas à atividade de 

Salto Livre Operativo possam ser treinadas, como saltos em grandes altitudes com a 

visualização dos equipamentos de apoio necessários a essa atividade avançada (GPS e 

bússola) e a possibilidade de cenários diurnos e noturnos. (Fonte: Nomar) 

As Forças Armadas empregaram cerca de 34 mil militares no enfrentamento do COVID 19. 

Foram mais de 2600 ações de descontaminação de espaços públicos, transporte de 16 mil 

toneladas de material de saúde, distribuição de mais de 570 mil kits de alimentos e a 

realização de 19 mil doações de sangue. (Fonte Clipping Coronavirus MB de 26 a 28JUN)  

Informamos com destaque a solidariedade dos filhos do Wegmann ao distribuir cestas de 

alimentos para os necessitados e pizzas para os envolvidos no tratamento de pacientes do 

Corona Vírus. Parabéns Alemão. 

Nosso colega Luiz Sérgio divulgou uma de suas preciosidades sobre apelidos da Turma 

Quevedo que se transcreve a seguir: 

“- Baseado na bela epifania, a seguir, que retirei da internet, sem indicação de autoria: O 

Machado era de Assis. A Rosa, do Guimarães. A Bandeira, do Manuel. Mas feliz mesmo era o 

Jorge, que era Amado”,  

 uma homenagem à TQ:  

 Pinto é o Aristóteles, Leão o Ascânio; Barata é o Ivo, Lobo, o Valgas; Antônio é o Louro, Márcio, 

o Carneiro; Coelho, o Ubirajara, Cordeiro, o Luiz Carlos, Grillo, o Marcos... Pinheiro é o 

Garrone, Nogueira, o Ervé; Carvalho é o Carlos, Macieira, o Luiz Carlos; Cajueiro é o Antônio 

Sérgio; Oliveira, o Cunha; Pereira, o Antônio... Brilhante, o Sérgio; Nobre, o Bonorino, 

Valente, o Silvio; Bravo, o Rubens. Homsy é o Nilo; Capiberibe é o Gil...França é o Winklewski; 

Londres, o Trigueiro... “O Machado é do Corrêa Neto. A Rosa, do Ozório. A Bandeira, do 

Márcio. Todos são Amados....” 

O Centro de Comunicação Social da MB esclarece que, “desde o primeiro momento da 

identificação de possíveis pagamentos indevidos a militares desta Força Armada, instaurou 

processos administrativos para apuração do ocorrido, e vem trabalhando, sob orientação do 

Ministério da Defesa e em coordenação com o Ministério da Cidadania (MC), para efetuar as 

devidas apurações, correções e devoluções do Auxílio Emergencial, considerando a variedade 

de circunstâncias para cada caso. As devoluções, por parte dos militares, começaram logo no 

dia 18/5, quando o MC disponibilizou, em seu site, a Guia de Recolhimento da União. O 

processo segue, ininterruptamente, até que todas as situações sejam solucionadas e, caso 

necessário, apresentadas as necessárias continuidades, para apuração no âmbito da justiça”. 
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Nota divulgada em Bono pela DPMM: 

“SVPM:  Adiamento da Prova de Vida para todos os militares Veteranos e Pensionistas, no 

período de 16 de março até 30 de setembro. Os aniversariantes dos meses de março a 

setembro de 2020 realizarão a Prova de Vida no período de 1º de outubro até 31 de dezembro 

de 2020.” 

Na produção literária temos o artigo “ Brasil a grande Estratégia para o Século XXI” de 

autoria de Valdecir Gregory  e Anselmo de Oliveira Rodrigues publicado na revista da Escola 

Superior de Guerra volume 34 , número 72 e o artigo “Isolamento dentro do Isolamento – 

Como vivem os brasileiros na Estação Antártica Comte Ferraz” extraído da Defesa TV de 

20/6/2020. 

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

Na Inovação Tecnológica são apresentadas as informações de que os buracos negros podem 

funcionar como usina descomunal de energia, a Via Láctea pode ter seis bilhões de planetas 

similares à terra, astrônomos estimam haver 36 civilizações inteligentes na Via Láctea e 

microscópico ótico permite ver diretamente o mundo da nanotecnologia.  Reflitam e 

desfrutem. 

Um forte abraço. 

Gustavo Benttenmuller M. Pereira  
           Presidente da ATQ 


