Associação da Turma Quevedo – ATQ
Boletim Nº 8 - Agosto de 2020
Amigos de sempre;
Nossos parabéns aos 16 colegas e uma esposa aniversariantes de agosto. 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
01
03
04
06
07
08
09
19
20
22
25
29

Aniversariante
Romildo Bezerra Valente
Ednilo Gomes Soares, Manuel José Cunha Albuquerque e Antônio de Loureiro Gil
Remo Boccadoro Filho
Sérgio Tinoco Vogel
Roberto Coelho Figueiredo Costa
Osvaldo VILELLA Dias
Ervé Nogueira e Alberto Tourinho dos Santos
Roberto Olívio Nunes
Nélio Marques da Silva
Luiz Sérgio Silveira Costa
Rubens Muniz
Sérgio Kahl de Assumpção e José Luiz Lippi Leite

Esposas
Dia Aniversariante
22 May Rodrigues Leão Silva
24 Neuza Gomes Vieira
Assuntos da Turma em destaque:

Marido
Pery
Vieira



Em agosto infelizmente continuamos com os eventos suspensos e não teremos
nosso almoço por conta da pandemia. Logo que possível vamos ver se
retomamos com um belo churrasco no Piraquê sob o comando do Wegmann.



O Clube Naval abriu, exceto para nossa faixa de idade porque somos do Grupo
de Risco.



Não saiam de casa, como aconselhado pelo setor de saúde da MB e órgãos
governamentais. Façam caminhadas em casa ou no play ground e peguem sol.
Apliquem as medidas preventivas de higiene recomendadas.



Após pesquisa no Grupo ZAP decidimos manter nossa ATQ fora do Acordo de
Adesão ofertado pelo Clube Naval. De acordo com o parecer de nossa Diretoria
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a adesão tiraria nossa agilidade e teríamos que dispensar nossa contadora que é
excelente. Além disso teríamos que dispensar os Diretores Administrativo e
Financeiro. Nossa equipe está fazendo um ótimo trabalho e não seria
conveniente mudar.


Passamos a adotar o nosso logo após tentativa de implantar sem sucesso as
sugestões do Marcelo e Esmeraldo pois a estética não ficou boa. No logo
aprovado, por abstração, a cruzeta da âncora (Ferro) é o “T” de ATQ.



No dia 7 de julho foi comemorado o 40º aniversário do ingresso da mulher nas fileiras
da Marinha do Brasil, decisão do nosso inesquecível Ministro da Marinha,
Almirante de Esquadra MAXIMIANO EDUARDO DA SILVA FONSECA e a Lei
6.807/80 consagrou a Marinha como pioneira na admissão das mulheres nas
Forças Armadas. Fica a nossa sincera homenagem à notável agregação de valores
das mulheres aos quadros da Marinha.



Com pesar comunicamos o falecimento do colega Luiz Eduardo Abud, ocorrido
em 13/07 às 13h, no Hospital Copa Star da rede D'Or no Rio de Janeiro, óbito por
Covid-19. A família dispensou as homenagens e consequentemente não
ofertamos a coroa de flores em nome da ATQ. Que Deus o tenha.



Comunicamos o falecimento do colega Fuzileiro Naval Sylvio Ferreira da Silva,
em 06/07 e o enterro ocorreu no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap,
Avenida Carlos Pontes, Rio de Janeiro. A ATQ ofertou uma coroa de flores com
votos de pesar à família. Que Deus o tenha.



Em consequência da COVID-19 o SVPM está com acesso restrito para
providências de Pensão Militar. Procuramos pessoalmente, juntamente com o
Vieira, prestar apoio às viúvas Rosemary, do Quevedo, Lúcia, do Godofredo,
Marília, do Ramos de Azevedo, Ilka do Righi, Maria Geralda do Sylvio e ao nosso
colega Haroldo, intercedendo com êxito diretamente junto ao Diretor do SVPM
ou a setores específicos.



Temos divulgado o NOMAR Especial com ações da Marinha em apoio ao
combate do COVID-19, considerando que nem todos recebem o NOMAR
diretamente.
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Nosso colega Vidal, falamos por telefone, já está andando com equilíbrio instável
e em recuperação em casa. Kátia, sua esposa sofreu sequelas mais sérias em um
dos pulmões e está em Maricá em tratamento com apoio do filho. Vamos
superar.



Nosso colega Gilson Leal Barbosa (Pardal), falamos por telefone, continua se
recuperando em casa, mas ainda com fortes dores na perna devido a problemas
na coluna. Desejamos rápida recuperação.



Nosso colega Eudes continua hospitalizado, recuperando-se e aguardando
liberação do seguro saúde para o “home care”. Sugerimos por telefone entrar na
justiça, com uma liminar contra a Sul América Seguradora que está postergando
a solução.



Nosso colega Baptista, grande Fuzileiro naval, falamos por telefone, está bem de
saúde e morando com a filha.



A UFF continua com alunos e professores voluntários em uma linha de produção
em apoio ao combate ao COVID-19, montada na Escola de Engenharia.



Nosso site está quase pronto. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam
suas avaliações. Visitem o site, www.turmaquevedo.org e apreciem os artigos
postados nas janelas de produção cultural e inovação tecnológica.



Atualizem seus dados informando ao Vieira, segundo o padrão divulgado no ZAP,
a saber:
Nome de Guerra/ Posto;
Nome completo;
Dia e mês do aniversário;
Endereço completo;
E mail e telefones fixo e celulares;
Nome completo da esposa;
Dia e mês do aniversário.
A atualização é crítica para melhor podermos apoiá-los.



Nosso Grupo no Zap encontra-se com 102 participantes em 30JUL interagindo
bastante. Parabéns ao esforço hercúleo do Wegmann. Acreditamos que com
maior interação nossa Turma que sempre foi uma referência, amplia sua
projeção e exemplo para as demais. Nessa oportunidade convidamos aqueles
que ainda não contribuem para que o façam para usufruir de nossos passeios,
almoços e encontros, sempre muito animados, além do apoio que as famílias
recebem quando mais necessitam.
Afetuoso abraço.
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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