
Avisos do Presidente – JUN 2019 

Caros Colegas, Amigos de sempre; 

Chegamos em junho, decorrendo um semestre da gestão de nossa 

Diretoria. 

Vejam o boletim de junho que será distribuído por e-mail. Por favor 

visitem o site e atualizem seus dados, informando as alterações ao 

Vieira. 

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 de Homenagem ao dia das 

Mães, proferida no almoço de 14 de maio realizado no Clube Germânia. 

Vejam na Inovação Tecnológica os relevantes temas de: um substituo 

dos transistores, a maior simulação genética de um gene inteiro, o 

primeiro DNA sintético gerado por computador e um processador anti-

hacker que para ataques antes que comecem. Esse é um novo mundo 

ao qual estamos sendo apresentados. 

As fotografias do almoço em homenagem ao Dia das Mães foram 

postadas no site. 

Neste mês teremos o almoço na sede social do Clube Naval, somente 

para homens. Nessa ocasião combinaremos local, dia e hora para 

realização de Nossa Assembleia Extraordinária. Essa assembleia está 

sendo convocada porque o Presidente recebeu demandas que ao serem 

divulgadas inicialmente receberam opiniões contrarias de um ou outro 

colega. Seguindo nossa plataforma de ampla participação nas 

decisões, sobre a qual fomos eleitos atuamos como um facilitador 

recebendo as demandas e submetendo para decisão por maioria em 

Assembleias. 

As adesões para o almoço estão abertas, não percam. 

Um forte abraço. 

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2019 

Gustavo Benttenmuller M. Pereira 

Presidente da ATQ 



Relatório de Atividades Realizadas no 1º Semestre de 2019 

1 - Compromissos Assumidos na eleição e cumpridos. 

Gestão Participativa, eliminação dos conflitos, manutenção dos encontros mensais, 
fizemos uma viagem a Paraty, realizamos a cerimônia de 60 anos, disseminação de 
inovações tecnológicas (se não acompanharmos a evolução tecnológica seremos 
marginalizados) e participação das esposas. 

2 - Boletins 

Editados em 6 meses 8 boletins, fugindo a regra de um por mês, enfatizando-se a 
comunicação, sempre que necessário. Em janeiro 1º Boletim, em fevereiro 2º e 3º 
boletins, em março o 4º e o 5º, em abril o 6º, em maio o 7º e em junho o 8º. 

3 – Homenagem Póstuma – Inauguração da Sala de Musculação Professor Tubino 
na Escola Naval em 25 de fevereiro com a presença do Comandante da Escola, Almirante 
Sertã, de dois filhos do Tubino, da Diretoria e os colegas Bonorino, Ferro, Destri e Valgas. 
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3 - Comemoração do Jubileu de Diamantes 

 
 

Realizou-se no dia 16 de março de 2019.  Compareceram 132 pessoas. Tivemos o 
privilégio da presença do Reitor da Universidade Federal Fluminense, Professor Doutor 
Antônio Claudio Lucas da Nóbrega, da professora da UFF Dra Yolanda Boechat e de 
nosso inesquecível mestre de química do Colégio Naval, professor Carlos Alberto 
Coelho, carinhosamente chamado de Coelhinho. 

Foi celebrado um culto ecumênico, com homilia do Padre Reynaldo, Capelão da Escola, 
Primeira Leitura pelo Vieira, salmos pelo Luz e mensagem do Presidente 
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 Seguiu-se a inauguração da Sala Quevedo, com a placa descerrada pelo Comandante 
Quevedo e pelo Almirante Mac Dowell e breves palavras do Almirante Sertã e do 
presidente sobre a trajetória do Comandante Quevedo. Nossa doação constou da 
pintura da sala, de um projetor e uma tela de projeção, uma cadeira para o Professor, 
um relógio de parede e um amplificador. 

  

 
 

Seguiu-se uma visita ao camarote dos aspirantes do 2º ano e o descerramento da placa 
de nossa turma no túnel histórico com breves palavras do Comandante da Escola Naval 
e do Presidente, sobre o legado da Turma Quevedo. A placa foi descerrada pelo 
Comandante Quevedo, pelo Almirante FN Batista e pelo Almirante IM Abraham.  
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Em sequência houve a visita à Biblioteca, visita ao Museu que não existia antes e visita 
ao Planetário, modernizado. 

Finalmente chegamos ao coquetel seguido do almoço, no salão nobre denominado de 
“Bonosão”, ao som da música do Fuzi Bossa com direito a dançar em pequena pista.  

  
 

Encerramos com o agradecimento do Presidente em nome da Diretoria e homenagem 
ao nosso Professor Coelhinho, simbolizando aqueles que foram responsáveis por nossa 
formação e aos professores de nossa turma que de alguma forma retribuíram para os 
aspirantes o acervo de conhecimentos e experiencia que recebemos. 
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4 - Realização de almoços – Em janeiro não houve, em 20 de fevereiro almoço na sede 
social do Clube Naval com a presença das esposas pela primeira vez. 

Em março foi a comemoração do jubileu de diamantes no dia 16, em abril não houve 
por conta da viagem a Paraty de 26 a 29. 

Em maio foi a comemoração do dia das mães no Clube Germana, no dia 14, com adesão 
de 61 pessoas.  
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Em junho almoço só para cavalheiros na sede do clube social com 26 participantes, 
aprovando-se a realização de assembleia extraordinária para discussão da atualização 
do Estatuto, aprovação do novo regulamento, apreciação do relatório de atividades no 
semestre e aumento de mensalidade.  

Tentamos assim realizar almoços com a presença das esposas cuja participação em 
nossas atividades foi aberta e também programamos um almoço só com os colegas, 
reproduzindo nosso ambiente de Praça D’Armas. 

 

5 - Realização de Viagens 

De 26 a 29 de abril realizamos nossa viagem a Paraty com a participação de 31 pessoas. 

 Desfrutamos de belos passeios marítimos pelas exuberantes praias nos dias 27 e 28, 
com almoço no saveiro. 
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6 - Alterações no site  

Estamos introduzindo modernizações em nosso site de forma a torná-lo mais dinâmico 
e interativo. Precisamos inserir o nome completo das esposas e respectivos aniversários. 
Já recebemos alguns, mas faltam ainda muitos. Por favor colaborem. 

Criamos 3 janelas novas: Avisos do presidente, Produção cultural e Inovações 
Tecnológicas. Estamos criando mais uma janela “Fale Conosco” para receber suas 
avaliações de nossa gestão, de nossas atividades e de sugestões e novas ideias para 
atendê-los cada vez melhor. 
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8 – Atualização do Estatuto e Criação do Regulamento 

 Estamos convocando Assembleia extraordinária para atualização de nosso 
Estatuto e criação de Regulamento para tornar as futuras atualizações mais fáceis. 

9 - Apoio as famílias dos falecidos 

Em dezembro apoiamos a família do Franco, em fevereiro apoiamos às famílias 
do Restier e do Auro, em março apresentamos nossos sentimentos de pesar ao Abud 
pelo falecimento de sua esposa e à Sra Hylta Coimbra de Souza, pelo falecimento do 
colega Wilton, e ainda, a família do Jayme. Em maio apresentamos nosso apoio a esposa 
do Araújo Filho. 

10 – Agradecimento 

 Aos meus Diretores pelo empenho, dedicação e competência com que me 
apoiaram - equipe de ouro. Aos colegas que nos prestigiaram com suas presenças nos 
eventos nossa gratidão. 

 

    Rio, 19 de junho de 2019 

    

    Gustavo Benttenmuller 
       Presidente da ATQ 
 


