Avisos do Presidente – Abril 2022
Estimados amigos de ontem, hoje e sempre;
Nosso Boletim de abril foi divulgado com os assuntos de relevância da ATQ.
Nas Inovações tecnológicas são apresentadas as informações sobre:
Estabelecido limite final de velocidade dos computadores; Neurônios artificiais ficam
quânticos e unem IA com computação quântica; e Teoria unifica baterias e capacitores
e pode revolucionar armazenamento de energia. Vejam como a tecnologia está
evoluindo de forma surpreendente.
Destacamos as seguintes informações:
1 - Casa da Moeda - A Casa da Moeda do Brasil (CMB) fechou 2021 com o primeiro lucro
desde 2016, fruto tanto de um aumento de receitas quanto da redução de despesas. O
último resultado positivo havia sido em 2016.
Entre os principais impulsionadores da receita da CMB, destaque para a retomada da
produção de passaportes e o recorde na produção de cédulas, que atingiu 2,2 bilhões
de unidades, mesmo em meio ao crescimento dos pagamentos digitais e à
implementação do Pix.
O presidente da CMB, Hugo Cavalcante Nogueira, destaca a retomada na produção de
passaportes no país depois que a pandemia levou esse serviço “ao fundo do poço” em
2020, e frisa que em 2022, a Casa da Moeda já voltou ao ritmo normal visto antes da
pandemia, de 11 mil unidades diárias.
O executivo ressalta ainda, que neste ano o Banco Central já fechou contrato para ter a
Casa da Moeda como fornecedora de toda a demanda do país por novas cédulas.
Do lado das despesas, a Casa da Moeda reduziu o custo de produtos vendidos de R$ 824
milhões em 2020 para R$ 807 milhões no ano passado, enquanto as despesas
operacionais caíram de R$ 514 milhões para R$ 338 milhões na mesma comparação.
Para 2022, o processo de redução de despesas continuará, e Nogueira lembra ainda do
programa Moeda Solar, que vai atuar tanto na eficiência energética, com modernização
de equipamentos, quanto na geração distribuída, com a instalação de painéis solares na
Casa da Moeda. O objetivo é economizar cerca de R$ 2,5 milhões por ano na conta de
luz. (Centro de Comunicação Social da MB)
2 – Ambiente Sociopolítico atual do Brasil – a partir de agora até outubro estamos
vivendo um ambiente de agressividade política inusitado por parte da esquerda,
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demonstrando o desespero de ver suas mentiras descobertas todos os dias pelas redes
sociais e o que fizeram para roubar e tentar destruir o País. A velha imprensa
diariamente prima por divulgar as desinformações pois o governo cortou seus robustos
subsídios.
O STF aparelhado pela esquerda mudou sua função de proteger a Constituição e tornouse um partido da oposição, rasgando diariamente a Constituição e instituindo a ditadura
da toga, interferindo nos poderes legislativo e executivo, com o acovardamento do
legislativo que seria o contrapeso para coibir tal absurdo.
Membros do STF participam de congressos internacionais atacando o Governo brasileiro
numa atitude inaceitável de grave traição, com apoio de grupos econômicos
inescrupulosos que perderam privilégios.
A indignação transborda de nossos corações.
A Marinha acaba de criar sua Agência Marinha de Notícias acessando-se em
www.marinha.mil.br/agenciadenotícias para contrapor-se à guerra de informações.
Após a declaração da intenção do Presidente Bolsonaro de tornar o General Braga Neto
vice-presidente na próxima candidatura, a esquerda tenta diariamente atacar as Forças
Armadas com narrativas mentirosas e distorcidas, por conta da garantia da lisura das
próximas eleições pelo Exército.
E assim teremos um ambiente de progressiva violência até as próximas eleições para
Presidente.
3 – Comemorações da Páscoa
Diante do clima descrito acima temos o bálsamo para nossos corações em nossos
encontros, como ocorreu no último almoço e continuarão ocorrendo, se Deus assim o
quiser.
São momentos de descontração, brincadeiras, tônicos para nossos estados emocionais
e espirituais e, portanto, preciosos e inesquecíveis.
Nossa amizade de adolescência é uma dádiva divina e rara de encontrar-se em outros
grupos profissionais. Agradecemos à Marinha pela nossa formação física, intelectual e
moral, sólida qualificação profissional, patriotismo e fortalecimento de nossos
caracteres morais construídos basicamente a partir da formação de nossas famílias.
Páscoa é uma importante celebração da igreja cristã em homenagem à ressurreição
de Jesus Cristo.
Páscoa se origina da palavra em latim Pascha, que deriva do hebraico Pessach / Pesach,
que significa “a passagem”.
Essa “passagem” está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo
israelita da escravidão no Egito. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a
liberdade conquistada pelo seu povo.
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Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida,
através da ressurreição de Jesus Cristo.
De acordo com o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da chamada
Semana Santa. No catolicismo, as comemorações referentes à Páscoa começam na
"Quinta Feira Santa" com a Missa da Ceia do Senhor. Em seguida, na "Sexta Feira Santa"
é celebrada a crucificação de Jesus. O "Domingo de Páscoa", que celebra a ressurreição
e o primeiro aparecimento de Jesus aos seus discípulos, encerra as comemorações de
Páscoa.
Somos o celeiro do mundo, ricos em recursos minerais, com as maiores reservas de água
doce e uma diversidade de flora e fauna que faz crescer a cobiça de outros países. Na
Escola de Guerra Naval aprendemos que ‘Se queres a paz preparai-vos para a Guerra”
Deus decidiu que o Brasil será o Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho!
Portanto meus queridos amigos seja essa Páscoa uma libertação de nossa gente dessas
tentativas de nos acorrentar ao comunismo e à corrupção. Vamos orar e ter fé em Deus.
Que o Grande Arquiteto do Universo nos proteja ilumine, guarde e abençoe a toda nossa
família.
Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.

Rio, 14 de abril de 2022

Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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