
Avisos do Presidente – ABR 2019 

Caros Colegas e Amigos de adolescência; 

Chegamos em abril após a comemoração do Jubileu de Diamantes que segundo feed 

back recebido agradou a todos. Ficamos muito felizes. 

Vamos fazer uma visita ao Comandante da Escola Naval, Almirante Sertã para 

agradecer o apoio e a cortesia com que nos tratou no Jubileu de Diamantes. 

Vejam o boletim de abril que será distribuído por e-mail. Por favor visitem o site e 

atualizem seus dados. 

Nosso site está passando por fortes melhorias. Precisamos que informem o nome 

completo das respectivas esposas e data do aniversário, uma das melhorias que será 

implantada.  

Vejam na Produção Cultural artigo de autoria do Comandante Edgar sobre a 

comemoração dos 60 anos no Colégio Naval, publicado na Revista do Clube Naval. 

Pretendemos também editar artigo sobre nosso Jubileu de diamantes na Escola Naval. 

Estamos ultimando nosso artigo de “Oração aos Aspirantes – Legado da turma 

Quevedo” que será publicado na revista Villegagnon da Escola Naval, na revista do 

Clube Naval e na Revista Marítima. 

Vejam na Inovação Tecnológica os relevantes temas da Computação Fotônica, dos 

Primeiros Passos para a Telepatia, da Integração de neurônios Eletrônicos com o 

tecido cerebral e da descoberta em Alter do Chão no Amazonas, de um Oceano de 

Água Doce Subterrâneo muito maior que o Aquífero Guarani. 

As fotografias das comemorações do jubileu de diamantes serão distribuídas por 

Boletim e estarão implantadas no site. 

Neste mês teremos nosso passeio a Paraty e não haverá almoço na sede social do 

Clube Naval. As adesões estão abertas com o Vieira. Mesmo quem já foi este será 

diferente. Não percam essa oportunidade magnífica de estarmos juntos saboreando 

as praias paradisíacas de Paraty. O programa está em elaboração e será divulgado. 

Estamos trabalhando na atualização de nosso Estatuto e na criação do respectivo 

Regulamento para facilitar futuras alterações. 

Um forte abraço. 

Gustavo Benttenmuller 
Presidente da ATQ 

 

 


