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SOLICITAÇÂO DO PRESIDENTE DA FAHIMTB AOS PRESIDENTES
DAS AHIMTB DF,AHIMTB RJ,AHIMTB RJ AHIMTB SP E AO VICE
PRESIDENTE DA FAHIMTB-RESENDE PARA COLETAREM DOAÇÔES
DE ACADEMICOS

Cel Claudio Moreira Bento
Historiador Militar e Jornalista natural de Canguçu onde nasceu em 19 out
1931.Presidente e Fundador da Federação de Academias de História Militar Terrestre
do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições do Rio Grande do Sul
(IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS) e sócio benemerito do
Instituto de História e Geografia Militar do Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e
Geografico Brasileiro (IHGB) e integrou a Comissão de História do Exército do EstadoMaior do Exército.Comandou o 4º Batalhão de Engenharia de Combate 1981-1982. O
Cel Bento coordenou em 1971/1971 como missão militar que lhe foi atribuida pelo
Comando do IV Exército no Recife o Projeto, Construção e Inauguração do Parque
Histórico Nacional dos Montes Guararapes, inaugurado em 19 de abril de 1971 pelo
Presidente Emílio Médici e neste dia foi ali lançado o seu primeiro livro As Batalhas
dos Montes Guararapes descrição e análise militar .Recife: Universidade Federal de
Pernambuco, 1971.2v (texto e mapas). Obra reeditada em 2004, pela AHIMTB em só
volume, patrocinado pela FHE-POUPEx com novos mapas de autoria do hoje Capitão
de Mar-e-Guerra, filho do autor,o idealizador e administrador do site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br, onde este trabalho sera disponilizado.
Digitalização de documento para disponibiliza-lo em Livros e Plaquetas no site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br e cópia impressa no acervo da FAHIMTB doado a Academia Militar das
Agulhas Negras em levantamento para ser colocado no Sistema PERGAMUM de Bibliotecas do
Exército
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Resende Outubro de 2015
Prezados acadêmicos beneméritos Vice Presidente da AHIMTB –
Resende e presidentes de AHIMTB federadas
A crise financeira também se abateu sobre as atividades da nossa
guerreira F AHIMTB, que também não sei como resistiu 19 anos sem
recursos regulares e suficientes.
Hoje ela vive de módico apoio financeiro da FHE-POUPEX e menos
de R$710 reais de contribuições para desconto em folha, de parcela de
acadêmicos do Exército e, de contribuições esporádicas dos demais
acadêmicos, sendo que alguns até hoje não contribuíram
financeiramente.
No momento a FAHIMTB em sua sede na AMAN está organizando
em ordem alfabética livros, artigos e documentos produzidos por seus
acadêmicos e patronos de cadeiras e solicita a seus acadêmicos que
nos enviem livros que publicaram ou de que foram os organizadores.
Pois com grande sacrifício a FAHIMTB contratou o trabalho a noite
de uma bibliotecária por R$500,00 mês, para processar e disponibilizar
este acervo na Internet. E para ajudar e exercer funções de Secretária
desta Presidência, a tarde, uma Estagiária Universitária por R$500,00
que também realiza trabalhos de digitação, correios, movimentação
bancária e preparo de balancetes semestrais etc.
E este custeio está cada vez mais dispendioso se incluir-mos
despesas com telefonemas, correios, para manter contato com
AHIMTBs Delegacias e Acadêmicos ,de contador para atender a
contabilidade da FAHIMTB . e gastos com material de expediente.
Assim apelo a essa Vice Presidência a aos Presidentes da AHIMTB
federadas que contatem com os Delegados de Delegacias de suas
áreas bem com os acadêmicos e sócios efetivos de suas áreas no
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sentido de que enviem contribuições financeiras para prevenir que a
nossa FAHIMTB morra na praia.

E enviarem contribuições para a conta da FAHIMTB no Banco do
Brasil. Conta da FAHIMTB: 5926-9. Agência: 0131-7CC: 17-249-9
E controlarem os nomes dos que enviaram contribuições para
FAHIMTB solicitando que enviem via e-mail o comprovante.e que as
AHIMTB federadas nos enviem a relação dos que contribuíram para
registro em livro próprio dos nomes dos que atenderam o apelo e
quantias com que contribuíram. Este livro registra todas as doações
financeiras recebidas pela FAHIMTB desde que fundadas
E enviar uma correspondência a cada Delegado e acadêmico da
respectiva área neste sentido e solicitar dos mesmos que enviem
exemplares de livros que publicaram, caso ainda não tenham feito,e
para o seguinte endereço:
Cel Cláudio Moreira Bento
Presidente da FAHIMTB
Academia Militar das Agulhas Negras
Rodovia Presidente Dutra Km 306
27.534-970 Resende-RJ
Esta presidência enviará copia desta mensagem para acadêmicos
isolados em Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul. Etc
Aos acadêmicos que não se dispuseram a contribuir, consultar se
desejam serem jubilados a pedido ou ex-oficio.
Esta Presidência, há 18 guarda a esperança que o Exército oficialize a
FAHIMTB amparando o seu. Acervo que foi doado a AMAN e recebido
em pelo Boletim Especial oo2 de 17nov 2014

Cel Claudio Moreira Bento
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Presidente e Fundador da FAHIMTB

