
 

Avisos do Presidente – FEV/ 2020 

 

Caros amigos de todos os tempos; 

 

Fomos surpreendidos com o falecimento de nosso Chefe de Classe, nosso 

inesquecível Comte Quevedo. No dia 4 de janeiro estivemos com ele no 

aniversário de 80 anos do Luz. Estava bem, animado, dançou com a Neiva 

e brincava. 

As palavras de Saint Exupéry “Aqueles que passam por nós, não vão sós, 

não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”, 

contribuição valiosa de nosso colega Luiz Sérgio, que expressam com 

fidelidade nossos sentimentos. 

Infelizmente tivemos um incidente atrasando o transporte de seu corpo 

para o Cemitério do Carmo, onde foi cremado. O assunto foi comunicado 

pela Claudia, sua filha e está com a Diretoria de Assistência Social. 

Estamos acompanhando as providências contra a empresa responsável. 

Em outubro de 2019 faleceu nosso estimado Comte Ribeiro Reis, da 

Marinha Portuguesa e nosso companheiro de viagem de Guarda Marinha, 

comunicado por sua filha em janeiro deste ano. 

Em janeiro nosso colega Esteves perdeu sua esposa a Rosemary. Conte 

conosco para apoiá-lo nessa hora difícil.   

Nosso site está em modernização e já recebemos ótimas sugestões que 

implantaremos.  

Pretendemos escrever artigo específico sobre o Quevedo em sua 

homenagem. 

Estamos sentindo falta de nossos colegas Fuzileiros. Venham estimados 

amigos, participar e usufruir desses momentos insubstituíveis. 

Nossa lista de aniversários das esposas está aumentando. Ajudem-nos a 

ampliá-la. Por favor atualizem seus dados, informando as alterações ao 

Vieira. Nosso site continua em fase final de modernização. É como reparar 

a asa do avião em voo. O momento de atualizar dados é agora. 

Não houve produção literária. 



Vejam na Inovação Tecnológica os relevantes temas sobre Inteligência 

Artificial que começa a aprender a imaginar o desconhecido, as leis da 

Física que explicam a polarização nas eleições e os geoneutrinos que 

confirmam a radioatividade como fonte de calor no interior da Terra. 

Apreciem e reflitam! Um forte abraço. 

 

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2020 

 
 
 
Gustavo Benttenmuller M. Pereira 

Presidente da ATQ 


