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AOS PREZADOS PRESIDENTES DAS AHIMTBs  INDEPENDENTES. General Arnaldo
Serafim ,Cel Luiz Ernani Caminha Giorgis,Cel Carlos Roberto Peres, Professor Adilson

Cesar e Ten R2 Artilharia Engenheiro Israel Blajberg,

Cel Cláudio Moreira Bento
Historiador Militar e Jornalista

    Ontem  20 de dezembro de 2020, completou  um ano da extinção da FAHIMTB, por
falta  de  recursos  financeiros  para  mantê-la.  E  com  objetivo  de  dar  continuidade  a  seu
trabalho,  a  fundação  das  AHIMTB-DF,  AHIMTB-  Resende,  AHIMTB-RJ,  AHIMTB-RS  e
AHIMTB-SP.

AHIMTBs   cuja  finalidade  é  a  de  desenvolver  a  história  militar  terrestre  definida  em
seus estatutos, adaptados do estatuto da extinta FAHIMTB.

    Creio que é uma responsabilidade cultural dos presidentes das AHIMTBs mantê-la
em suas áreas de atuação, fidelidade aos seus estatutos.

          Procuramos através de documentos  orientar as AHIMTBs.
1-  A  começarem  do  zero,  criando  novas  cadeiras  com  personagens  das  áreas  onde

atuam.  E  que os  acadêmicos  da  extinta  FAHIMTB,  passem a  ser  usados  como títulos  em
seus currículos

-  Colocação  na  condição  de  patronos  de  cadeira  em  vida,  pessoas  com  idade
avançada que tenham se destacado nos 23 anos de atividade profícua da FAHIMTB.

          O site www.ahimtb.org.br  reúne  enorme  quantidade  de  assuntos  de  história
militar a orientar  nova pesquisas da AHIMTB inclusive assuntos que possam ser ampliados
pelas AHIMTBs  e o  registro de seus Estatutos em Carórioem Cartório.

    A não observância dos estatutos e orientações recebidas poderá acarretar que seus
presidentes  passem  a  história  como  exterminadores  da  FAHIMTB  e  de  sua  AHIMTB
Marechal Mário Travassos.

Caso  seja  impossível  dar  continuidade  a  uma  AHIMTB  de  acordo  com  seu  Estatuto,
extingui-la e criar outra entidade em seu lugar.

    O  legado  da  FAHIMTB na  Internet  transferido  as  AHIMTBs é  valioso  e  consta  do
acervo da FAHIMTB em sua sala e doado a AMAN, e que será administrado pela AHIMTB-
Resende.

É fundamental o não envolvimento das AHIMTBs  em assuntos políticos. Em Resende,
assuntos políticos são abordados em site: Reserva Ativa de Resende.

http://www.ahimtb.org.br/
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SITE www.ahimtb.org.br DA EXTINTA FAHIMTB

 O  legado  da  extinta  FAHIMTB  esta  preservado  no  site www.ahimtb.org.br  cujo
conteúdo  continuo  a  desenvolver  e  preservar,  Site  que  foi  criado  e  administrado  desde o
inicio  da  FAHIMTB  em  1996,  pelo  hoje  Capitão  de  Mar  e  Guerra  Carlos  Norberto  Stumpf
Bento, meu filho e de longa atual instrutor de Navegação na Escola Naval, Foi uma grande e
muito  trabalhosa  contribuição  e  com  a  cooperação  da  jovem  Camila  Karen  Costa  Santos
Renê na digitação e digitalização do material colocado no site.

Na  página  de  abertura  figuram  o  antigo  endereço  na  AMAN,  da  extinta  FAHIMTB  e
AHIMTB Marechal Mário Travassos e abaixo o distintivo da FHE-POUPEx patrocinadora das
atividades da AHIMTB e depois FAHIMTB.

Abaixo pode se acessar o Informativo O GAÚCHO do Instituto de História e Tradições
do  Rio  Grande  do  Sul  (IHTRGS),  editados  122  números  pelo  Cel  Luiz  Ernani  Caminha
Giorgis e a partir do nº123 pelo Cel Bento fundador do IHTRGS em 10 de setembro de 1986.

E  abaixo  pode  se  acessar  O  TUIUTI,  Informativo  da  AHIMTB-RS,  editado  por  seu
presidente e disponíveis no site www.acadhistoria.com.br um dos links do site em análise.

Abaixo Hino da AHIMTB é  acessada a letra do mesmo, de autoria do sócio da extinta
AHIMTB/FAHIMTB, Sub Tem Evilácio Saldanha, consagrado poeta castrense.

No Centro o brasão da extinta FAHIMTB. No canto direito o endereço de e-mail do Cel
Bento  e  abaixo  o  acesso a  Academia  Virtual  Visconde de  Sá Leopoldo,  administrada pelo
acadêmico Cel Élcio Secomandi, e-mail: ersecomandi@gmail.com

E abaixo uma caixa de correio.
No centro, abaixo do brasão da FAHIMTB, Livros e Plaquetas.
Acesso a minha entrevista a TV com  Pelotas- RS.

http://www.ahimtb.org.br/
http://www.ahimtb.org.br/
http://www.acadhistoria.com.br/
mailto:ersecomandi@gmail.com
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E clicando em Livros e Plaquetas, se acessa a assuntos constantes da Introdução, e,
no final de Livros e Plaquetas, os livros de autoria do Cel Bento para baixar.

Clicando em Índice do conteúdo de Livros e Plaquetas, os trabalhos de História Militar
estão colocados nos seguintes itens:

Conflitos, Exército Brasileiro, Revista da SASDE (2º DE-SP), História da AMAN,
Personalidades, FAHIMTB, Assuntos Militares, Rio Grande do Sul, Canguçu- RS, Cel Bento,
Instrumentos de Trabalho do Historiador do Exército, História de Resende e Sul Fluminense
e abaixo Historiador Cláudio Moreira Bento.

- Bibliografia até 2004
- Livros de sua autoria na Biblioteca do Congresso dos EUA
- Índice do Informativo O Tuiuti do nº 1 ao nº 104.
Na parte inferior da esquerda para a direita:
Brasão da AHIMTB, História da AHIMTB/FAHIMTB, Artigos do Cel Bento e de sócios,

Informativo O GUARARAPES (índice do conteúdo do Informativo (1996-2020)), Livros
(vazio), e links da AHIMTB-RS, IHTRGS, Militar (Especializado em Assuntos Militares),
Defesa Net e Blog Spot da Academia Duque de Caxias da República Argentina.

Continuando Índice do Conteúdo do Informativo O  GUARARAPES 1996-2020 e por
fim Organização e desenvolvimento da Federação de Academias de História Militar Terrestre
do Brasil (1996-2018).

Este é o precioso legado da FAHIMTB e preservado neste site que continuo a atualizar
até o momento, que por conveniente e oportuno transformá-lo em CDs para melhor divulgá-
lo.

Hoje no Youtube, pode se acessar o Programa Hoje no Mundo Militar, voltado
exclusivamente para temas militares atuais e Importantíssimos.

Sala de Guerra. Com valiosos trabalhos de História de Guerra acessíveis pelo Youtube
e narrados pelo Historiador Júlio Cesar Guedes e também em blog
www.saladeguerra.com.br/blog/. Destaco os seguintes e modelares abordagens sobre a
evolução no Brasil de blindagens para se chegar a fabricação no Brasil de carros de
Combate e sua  reconstituição  com imagens da época da Batalha de Fornoo.

Arte  Militar  . É valioso instrumento de abordagem de problema relacionados com a
História  Militar Mundial e a do Brasil

Área Militar, no Youtube e também em site www.areamilitaryt.wordpress.com .
Giro Militar, no Youtube, em Vídeos pode se acessar os conteúdos.
Heni Ozy Cukier. Programa de Geopolítica de nações  E muito rico em ensinamentos.

Lembra muito uma analise de um dos  Fatores da Decisão Militar o Terreno, quanto a
Obataculos, Cobertas e Abrigo, Campos  de Tiro Vias de Acesso Acidentes Capitais que
estudamos na ECEME há 50 anos..Sugiro que visitem estes sites para constatar a sua
Importância para a História Militar do Brasil e Mundial.Eles complementam o site
www.ahimtb.org.br . A AHIMTB Resende presidida pelo Cel Peres lançou Revista Eletrônica
onde serão  publicados trabalhos  aprovados pela

E votos que as AHIMTBs dêem continuidade aos Informativos O Guararapes, Monte
Castelo, Montese,Tuiuti e Fornovo .E que dêem continuidade ao esforço de 23 anos da
FAHIMTB sendo fieis aos seus Estatutos, e procurando Unidade de Doutrina, E eu a
caminho dos 90 anos vibrando com as iniciativas das FAHIMTBs relativas ao
desenvolvmento da História Militar Terrestre do Brasil de suas Forças Terrestres
(Exército, Fuzileiros Navais,Infantaria da Aeronáticam Policias e Bombeiros

http://www.saladeguerra.com.br/blog/.
http://www.areamilitaryt.wordpress.com/
http://www.ahimtb.org.br/

