Associação da Turma Quevedo ATQ
Boletim Nº 9 - Setembro de 2020
Amigos de sempre;
Nossos parabéns aos 22 colegas e cinco esposas aniversariantes de setembro.
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
04
06
08
09
10
12
13
15
19
21
22
26
28
30

Aniversariante
Dalton Lemos de Almeida
José de Aguiar Pereira Dantas
Paulo Roberto Valgas Lobo
Luiz Carlos Gonçalves Leite Pinto Garcia
Edison da Silva Nunes Filho
Fernando da Cunha Lopes
Marcelo Ozório Rosa e Eduardo Figueiredo Monteiro
Sérgio Caetano de Barros
Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira, Umberto Pivatelli e Ronaldo Gomes
Ferraz
Raimundo Vieira Filho
Carlos Eduardo Peryassu Netto Teixeira e Francesco Pierro
Wilson Figueiredo Nallim
Carlos Alberto Pimentel Mello
Luiz Carlos Macieira, Trayahu Rodrigues Moreira Filho e Olavo Siqueira da Silva
Filho
Rubem Alves de Sá Freire e Silvio Valente da Silva

Esposas
Dia Aniversariante
Marido
15 Maria José Rodrigues de Albuquerque e Lucia Sergio Brilhante e
Pivatelli
Pivatelli
22 Maria Helena Tubino Veloso
Veloso
Tania
Modesto
De
Almeida
Schara
26
Schara
30 Therezinha Correa de Sá Freire
Sá Freire
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Assuntos da Turma em destaque:


Em setembro, furando nossas estimativas, 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 com restrições para convidados no Piraquê, limitados a dois
por sócio.



Não saiam de casa, como aconselhado pelo setor de saúde da MB e órgãos
governamentais. Façam caminhadas, peguem sol. Apliquem as medidas
preventivas de higiene recomendadas.



Com pesar comunicamos o falecimento de nosso estimado colega Eudes Maria
Regnier Pedro José de Orleans e Bragança, ex-submarinista e ex-Presidente da
ATQ. Casou-se pela segunda vez em 1976 com Mercedes Williamsens Neves da
Rocha, de Petrópolis com quem teve quatro filhos. No casamento anterior teve
dois filhos. Foi sobrevivente de uma queda de avião na Jamaica quando ia para
sua lua de mel com a Mercedes, onde passou dias na selva para ser resgatado e
sobreviveu graças ao seu treinamento obtido na Marinha como declarou.
Ofertamos uma coroa de flores no seu sepultamento. Que Deus o tenha.



Site Navega Reserva – Com o objetivo de aproximar e fortalecer a comunicação
com os veteranos da Marinha, o CCSM convida todos a conhecerem a página
oficial do Navega Reserva. Um canal de interação e relacionamento eficaz, onde
são disponibilizadas informações e publicações de interesse. Na página é possível
acompanhar as novidades da vida marinheira e visualizar nossos periódicos, tirar
dúvidas e apresentar sugestões



No Bono especial de 19AGO2020 a Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) –
divulga a parceria da MB com Planos de Saúde da Operadora PREVENT SENIOR.
Possui rede de hospitais próprios e em convenio, em São Paulo e no Rio, tais
como, Pró-cardíaco, Samaritano Barra, Samaritano Botafogo, Hospital Vitória,
Hospital Pan Americano, Hospital Pasteur, Maternidade Santa Lúcia, São Carlos
Saúde Oncológica, bem como as redes de Clínicas Felippe Mattoso e de
Exames/Laboratórios Labs A+, Bronstein, CDPI e Sérgio Franco. Sua mensalidade
em nossa idade, para internação em apto é de cerca de R$1.305,00 e nos últimos
3 anos, os reajustes praticados foram: em 2017 – 6,55%; em 2018 – 10,0%; em
2019 - 7,35%. A desvantagem é não ter cobertura nacional. A contratação é
presencial no posto de atendimento da AMN no prédio do SASM.



Nosso recadastramento para prova de vida está suspenso até 31 de outubro.
Deve reiniciar em novembro, sujeito a confirmação.
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Temos divulgado o NOMAR Especial com ações da Marinha em apoio ao
combate do COVID-19, considerando que nem todos recebem o NOMAR
diretamente.



Nosso colega Gilson Leal Barbosa (Pardal) realizou cirurgia de coluna no hospital
Quinta D’Or com sucesso e encontra-se em franca recuperação. Desejamos
pronto restabelecimento.



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 em fase de aperfeiçoamentos finais. 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 104 participantes em 30AGO 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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