Associação da Turma Quevedo ATQ
Boletim Nº 11 - Novembro de 2020
Amigos de sempre;
Nossos parabéns aos sete colegas e três esposas aniversariantes de novembro.
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
08
09
12
15
18
20

Aniversariante
Hélio Trigueiro Londres Barreto
Áttila Augusto Cruz Machado
Antonio Sergio de Cajueiro Costa
Clóvis Augusto Nery
Humberto Sauer da Conceição
Sérgio Henrique Lyra Barbosa
Milton Benevides dos Guaranys

Esposas
Dia
05
20
25

Aniversariante

Marido
Louro
Luiz Sergio
Cunha de Oliveira

Martha Lubi Louro
Sonia Maria Sá Peixoto Costa
Hortência Rocha Cunha de Oliveira

Assuntos da Turma em destaque:


Em novembro, infelizmente continuamos com os eventos suspensos e não
teremos nosso almoço por conta da pandemia. Estimo que não mais será
possível este ano.



A eleição da nova Diretoria ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 11h, na
Churrasqueira do Clube Naval Piraquê, ambiente aberto, com as precauções
devidas, conforme edital de convocação para a Assembleia, já disseminado por
e-mail e pelo ZAP, quando teremos a satisfação de eleger a nova Diretoria. Até
agora temos o candidato único para Presidência, nosso estimado Comte Esteves
a quem desejamos muito sucesso e nos colocamos à disposição para apoiá-lo no
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que precisar. Os colegas e respectivas esposas estão convidados a comparecer e
ficaríamos muito felizes com sua prestimosa presença. Após a Assembleia
poderemos almoçar no Piraquê com segurança.


Na última semana de novembro combinei com o Esteves a passagem de serviço
com reunião das duas diretorias seguido de um almoço no Piraquê. O Esteves
relatou-me que o Rochinha e o Cardoso já aceitaram formar a Diretoria faltando
ainda um. Nossos cumprimentos a ambos.



O Clube Naval abriu com restrições para convidados no Piraquê, limitados a dois
por sócio.



Façam caminhadas, peguem sol. Apliquem as medidas preventivas de higiene
recomendadas.



Estamos acompanhando a recuperação de nosso colega Guaranys e sua esposa
Rita, vítimas do COVID 19 e externamos ossos cumprimentos aos filhos que pelas
mensagens que postaram demonstram sua refinada educação e afeto pelos pais.
Parabéns Guaranys.



Nosso dinâmico Diretor Social, Heitor Wegmann, o querido Alemão, andou
fazendo travessuras e teve uma fratura na coluna. Passou por um procedimento
no hospital Samaritano e encontra-se em recuperação. Auguramos uma
recuperação segura e tranquila para contarmos com seu espírito de equipe,
solidariedade, bom humor e ótimo relacionamento.



Nosso colega Ivo passou um susto imaginando que fosse o COVID 19. Felizmente
rebate falso. Agora pode velejar tranquilo.



Nosso colega Gilson (Pardal) já está em casa e com boa aparência pronto para
voltar a volitar, após recuperação de um AVC sem sequelas.



Nosso colega Bruce parece já recuperado da angioplastia e o Valente já se
recuperou da cirurgia de uma hérnia inguinal.



Estamos apoiando a Dirce, esposa do Lyra Barbosa. A Dirce fez duas cirurgias de
coluna e não pode com o Lyra que está muito pesado e não sai da cama. Ele
receberá Auxílio Invalidez. Estamos apoiando para vencer a burocracia. A Dirce
encontrou uma Casa de Repouso particular, em Vargem Pequena, que poderá
acolhê-lo com assistência 24h e preço compatível. A Marinha por incrível que
pareça não possui uma Casa de repouso para esses casos que tendem a
aumentar com a nossa longevidade. Há uma vasta área no Hotel de Trânsito de
Nova Friburgo que poderia ser aproveitada. A FAB possui esse recurso na Estrada
do Galeão.



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
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acompanhar as novidades da vida marinheira e visualizar nossos periódicos, tirar
dúvidas e apresentar sugestões


Relembramos que o Bono Especial Nº 857 de 30 de setembro (divulgado no ZAP
ATQ) informa que a prova de vida foi adiada até 30 de novembro 2020 e dá
outras orientações sobre recuperação de pensão bloqueada, auxílio funeral e
cadastramento de pensão em caso de morte do titular. Orienta ainda sobre obter
carteira de identidade.



Tudo indica que nossa viagem ao Hotel Ribeirão não mais será possível este ano
cabendo a nova Diretoria gerenciá-la. O Hotel Ribeirão já está funcionando.
Sabemos, entretanto, que nossos colegas não pretendem arriscar-se nesse
momento.



O NOMAR está mudando de formato conforme o CCSM. O NOMAR tradicional
será bimestral a partir de dezembro deste ano e o NOMAR digital divulgará as
notícias diárias.



Emitam suas avaliações sobre nosso site modernizado, trabalho feito pelo
Jomar. 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, principalmente o nome da esposa, dia e mês do respectivo
aniversário e atualizações de telefones e endereços.



Nosso Grupo no Zap encontra-se com 100 participantes em 30OUT, mais um
saiu infelizmente. 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 e
das informações atualizadas de interesse sobre a Marinha.
Afetuoso abraço.
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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