
 

 

Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim Nº 4 – Abril de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 17 colegas e duas esposas aniversariantes de abril. Aproveitem 

com seus familiares, saúde, muita paz e harmonia.  

 Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e das 

esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:   

Dia  Aniversariante 

01 Luiz Fernando Trigo de Loureiro 

05 Artur Xavier Moreira 

09 Fernando Domingues Junior 

10 Gilberto Souza Esmeraldo 

11 Serge Torres de Carvalho  

12 Victor Luiz de Lima Ferreira Alves e Aristóteles de Morais Pinto 

17 Roberto Luiz Pereira Dias 

18 Fernando de Vasconcelos Gonçalves e Jorge de Carvalho Lopes 

20 Oscar de Oliveira Fernandes Júnior 

22 Jorge Roberto Passos da Costa e Celso Blanco Domingues 

23 Jeronymo Francisco Mac Dowell Gonçalves 

27 Luiz Fernando Cunha de Oliveira 

29 Antonio Carlos Sant'Anna Sampaio 

30 Luiz Gonzaga Machado de Mendonça 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

25 Elsa Paula Figueroa da Veiga Cabral Veiga Cabral 

25 Neiva Rosane Souza Mendes Benttenmuller 
30 Lucia Helena Rocha de Albuquerque Athayde 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Em 12 de março tivemos no Piraquê nosso almoço com 37 participantes 

revestido de alegria e animação. É ótimo encontrar amigos de sempre. 

Agradecemos a presença de nossos Fuzileiros. O Louro foi sorteado e ganhou um 

boné da Turma relativo ao jubileu de diamante. Agradecemos a todos os 

participantes em especial ao Sales, que há muito não aparecia, ao Fontan e ao 

Abraham. As fotos do evento estão no site. 

 Em abril não teremos nosso almoço e nem a viagem ao Hotel Fazenda Ribeirão 

em consequência da pandemia do novo Corona vírus. O Wegmann conseguiu 

negociar com o hotel e todos que fizeram reserva ganharam uma carta de crédito 
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para usar oportunamente com prazo de validade em aberto. Logo que possível 

é nossa intenção fazer esse passeio.  

 O Clube Naval suspendeu os encontros de turma como prevenção contra o 

Corona vírus. 

 Não saiam de casa como aconselhado pelo setor de saúde da MB e órgãos 

governamentais. Somos um grupo de risco e não vale a pena arriscar. Apliquem 

as medidas preventivas de higiene recomendadas. 

 Estamos observando as TV e grande imprensa bombardear-nos com notícias de 

pânico para desestabilizar nosso psicossocial. Vamos evitar então ver esses 

noticiários e usar nosso tempo para conversa em família, filmes da NETFLIX, 

produção literária, meditação, leitura, exercício físico e redução no consumo de 

alimentos para não engordar. 

 Temos divulgado as notícias disseminadas pelo CCSM considerando que nem 

todos recebem diretamente e são comunicados oficiais da MB importantes. 

 Nosso colega Eudes de Orleans e Bragança continua internado no hospital Pró-

cardíaco em Botafogo resultado de uma infecção no pé. Termos acompanhado 

seu estado de saúde por telefone. 

 Nosso colega Ramos de Azevedo, fuzileiro naval, esteve internado no Pro 

cardíaco, mas já está em casa. Estamos acompanhando por telefone. 

 Tivemos notícia do falecimento do CMG FN Viveiros da Turma DEDO e ex-Diretor 

do Piraquê. Nossas condolências à família. 

 A UFF está em processo de inscrição no Cluster Tecnológico Naval e está 

colaborando com os quatro grupos de pesquisa, de alunos e professores, em 

uma linha de produção montada na Escola de Engenharia para fabricar 

respiradores e equipamentos de proteção individual para o setor de saúde, 

atendendo as necessidades do combate ao COVID 19. 

 Esse esforço é em conjunto com o Hospital Universitário Antônio Pedro e se 

transbordará para a rede de saúde de Niterói e cidades vizinhas. 

  O grupo de saúde está fazendo atendimento à distância por telemedicina 

holográfica, além dos atendimentos presenciais, usando seu laboratório do 

Centro de Saúde Holográfico situado no Campus do Mequinho. A telemedicina 

foi autorizada oficialmente pelo governo. 

  Estão precisando de matéria prima como acetona e equipamentos como 

impressoras de 3D, nobreaks, filamentos (ABS, PLA, FLEX e outros) para atender 

à linha de produção montada. Consultei nossa Diretoria e o grupo Turma ATQ e 

foi aprovada uma doação de R$500,00, em depósito em conta aberta pela 

Fundação Euclides da Cunha, especificamente para esse fim. Isso será divulgado 

na UFF indicando a Mão Amiga da MB. Agradecemos o gesto de solidariedade de 

todos que aprovaram a doação. 

 Dois Acordos de Cooperação UFF-MB estão em andamento para prover um curso 

de mestrado materno infantil com 20 vagas só para a Escola de Medicina da MB 

e um curso multidisciplinar de Geriatria com 3 vagas para o Centro Médico 

Assistencial da Marinha.  
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 Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e 

estamos implantando. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam suas 

avaliações. 

 Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados informando 

ao Vieira as alterações, vejam os Avisos do Presidente e apreciem os artigos  

postados nas janelas de produção cultural e inovação tecnológica.  

Afetuoso abraço. 

                Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ  

http://www.turmaquevedo.org/

