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Boletim 3 - Março /2019 

 

Prezados Colegas e amigos de 60 anos; 

Não teremos o almoço de março devido a comemoração de nosso jubileu de Diamantes 

dos 60 anos de entrada na Escola Naval. 

Nossa festa foi planejada com muito carinho e competência por nossa Diretoria. 

Estamos torcendo para que haja uma adesão significativa, compatível com o momento 

histórico que viveremos. 

Nossos parabéns aos aniversariantes de março, augurando muita saúde, muito ânimo 

para nossos encontros, realizações pessoais extensivas aos familiares. São os seguintes 

nas respectivas datas: 

¶ Dia 01 Garcez 

¶ Dia 09 Goulart 

¶ Dia 10 Paulo Antônio 

¶ Dia 12 Tavares 

¶ Dia 13 Leite 

¶ Dia 16 Berger e Corrêa Neto 

¶ Dia 17 Louro 

¶ Dia 19 Ortegal e Achão 

¶ Dia 22 Edgar 

¶ Dia 26 Vieira 

¶ Dia 28 Rangel 

¶ Dia 29 Saint Edmond  

Assuntos em Destaque: 

1. Homenagem ao Tubino - Em cerimônia presidida pelo Almirante Sertã, Diretor 

da EN, no dia 25 de fevereiro último, homenageou-se nosso querido e saudoso 

Tubino, com a presença de seus dois filhos, onde foi descerrada placa com seu 

nome, na nova sala de musculação dos aspirantes, com equipamentos modernos 

doados pelos americanos que lá treinaram para as olimpíadas. A ATQ foi 

representada por seus Diretores e mais os colegas: Valgas, Bonorino, Ferro e 

Destri. 

2. Falecimento ς apresentamos nossos sentimentos de pesar ao Abud pelo 

falecimento de sua esposa e à Sra Hylta Coimbra de Souza pelo falecimento do 

colega Wilton.  

3. Melhorias do Site - Estamos aperfeiçoando nosso site. Precisamos inserir o nome 

das esposas e datas dos respectivos aniversários. Vamos adaptá-lo de forma a 

termos mais interações com apreciação de nossas atividades e sugestões de 
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melhoria de todos. Precisamos que visitem o site e atualizem seus dados. Vamos 

interagir gente. 

4. Estatuto - Logo após o carnaval vamos distribuir em boletim específico as 

propostas de atualização de nosso estatuto para que todos opinem. Em seguida 

faremos uma assembleia em um almoço mensal para aprovar e encaminharemos 

à Contadora para os trâmites burocráticos. Nessa assembleia submeteremos 

também para aprovação o aumento de mensalidade para R$30,00. 

5. Artigo - Terminamos nosso artigo a ser publicado na revista Villegagnon da 

Escola Naval denominado “Oração aos Aspirantes”. O Elia também concordou 

que publicássemos na revista do Clube Naval. O Oscar ficou de fazer um artigo 

específico sobre os professores de nossa turma. Vou distribuir em boletim 

específico para conhecimento e apreciação de todos 

6. Passeio a Paraty - Em abril teremos nosso passeio a Paraty no período de 26 a 

29 com preço de hospedagem muito em conta. Teremos um passeio de saveiro 

pelas praias paradisíacas de Paraty e oportunidade impar de conversarmos 

embebidos na natureza magnífica do local 

7. Dia das mães - Em maio estamos programando um almoço especial para o dia 

das mães. Sugestões em aberto. 

Fortes abraços para todos e até o jubileu de diamantes dos 60 anos, no dia 16/3/19 

Confirmem presença. 

Rio, 5 de março de 2019 

Gustavo Benttenmuller 
Presidente da ATQ 


