
 

Associação da Turma Quevedo 

Boletim 1/2019 

Prezados Colegas e amigos de muitas jornadas; 

Sejam minhas primeiras palavras de votos de Feliz Ano Novo, pleno de realizações de 

suas aspirações e coroadas de muitos sucessos. 

Agradeço de coração, em nome da nova diretoria, a fidalguia com que fomos brindados 

na passagem de direção da nossa ATQ, pelos colegas e amigos Milton Xavier, ex-

presidente, Edgar Barbosa ex-Diretor Administrativo e Valgas Lobo, ex-Diretor Social.  

Foi-nos passado tudo muito bem documentado e organizado como não poderia deixar 

de ser pela caracterísca de nossos colegas. Melhor ainda, se dispuseram a colaborar 

sempre que necessitássemos de antecedentes e da memória de fatos passados. 

Agradeço ainda por ter-nos proporcionado os eventos e viagens constituindo-se belas 

oportunidades de nos encontrarmos e divertir-nos. 

Relembramos e reafirmamos nossa plataforma de eleição: 

¶ Gestão Participativa. Apelamos aos colegas que estão afastados de nossos 

encontros para que compareçam;  

¶ Harmonia e busca contínua de eliminação de quaisquer conflitos existentes; 

¶ Manutenção de nossos encontros mensais, alguns com a família; 

¶ Viagens em princípio apenas em percursos para ir de ônibus; 

¶ Cerimonia de 60 anos da Escola Naval em 16 de março de 2019; 

¶ Inovação: Disseminação de inovações tecnológicas e de gestão por meio de 

palestras de 20 a 40 minutos em nossos almoços a ser submetida à apreciação; 

se não acompanharmos a evolução tecnológica seremos marginalizados; 

¶ Queremos qualidade de vida. Boa alimentação, exercícios físicos e atividades 

intelectuais; e 

¶ Dar a palavra às esposas, iniciada com a minha, com a proposta de inovação. 

Não teremos o almoço de janeiro. O primeiro será em fevereiro e o Vieira anunciara com 

antecedência. Faço votos que façam uma adesão expressiva. 

Os aniversariantes do mês de Janeiro, a quem felicitamos com votos de muita saúde e 

realizações são: dia 3 Paulo Cesar, dia 4 Luz, dia 9 Moura, dia 10 Fonseca, dia 11 Bravo, 

dia 12 Taveira, dia 20 Jose Mauro, dia 21 Sebastião, dia 27 Teixeira Mendes, dia 29 Elia, 

nosso Presidente do Clube Naval e Lupovici.  

      Forte abraço. 

     Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2019                       

     Gustavo Benttenmuller M. Pereira 

      Presidente da ATQ 
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Anexo: ALOCUÇÃO DE ASSUNÇÃO DA PRESIDENCIA 

1 - Gratidão 

 À Diretoria que se despede e a todas anteriores, cada uma fazendo sua parte. Um lego 

foi construído. Destacamos a legalização da nossa Associação pelo CA Antônio 

Fernandes Pereira e edição pioneira do livro de nossa turma pelo Xavier. 

2 - Constituição de nossa turma 

A Turma Quevedo nasceu em 1957, quando 177 jovens ingressaram na Marinha do 

Brasil, no 1° ano do Colégio Naval, por Concurso Público. Ao todo são 360 os integrantes 

da Turma Quevedo, incorporados ao longo dos anos que vieram do CM e repetentes de 

outras turmas. 

Nosso Chefe de Classe, CMG (EN) Carlos Perez Quevedo, Professor e autor de livros 

sobre eletromagnetismo, querido amigo de Niterói e do Judô, nossa admiração e 

homenagem especial. 

 Dos 245 que chegaram a GM mais o reformado atingiram os seguintes postos no Serviço 

Ativo da Marinha: 2 Alte. Esq. / 6 V Alte. / 9 C.Alte. / 125 CMG / 37 CF / 12 CC / 36 CT / 

e 19 1° Ten. 

3 - Homenagem aos Falecidos.  

Aos 104 Colegas que partiram para um plano mais elevado, dos quais o último foi o 

SÉRGIO CALDAS RESTIER GONÇALVES; o VA ADOLF MAGNUS MONIZ OSTWALD e o AE 

SOUZA PINTO MAURO MAGALHÃES DE SOUZA PINTO rogamos que a Paz do Senhor se 

estenda sobre as suas almas, e que alcancem a plenitude eterna. Amém! 

4 - Nossa finalidade 

a) Promover contato entre os componentes da Associação, por meio de eventos sociais 

e culturais; 

b) Facilitar o apoio mútuo entre os componentes da ATQ quer no âmbito da Marinha, 

quer no âmbito civil; 

c) Incentivar a união e a confraternização entre os componentes da Associação; 

d) Prestar assistência e apoio moral aos componentes da ATQ e seus familiares, na 

ocorrência de infortúnios, doenças graves e falecimentos; e 

e) Manter arquivo atualizado de todos os componentes, no site da Associação. 

5 - Comissão Diretora 

A Comissão Diretora é o órgão executivo e coordenador da Associação, sendo composta 

pelos seguintes membros, os quais não serão remunerados: 

a) Diretor Presidente – Gustavo Benttenmuller 

b) Diretor Administrativo – Jose Augusto Vieira 
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c) Diretor Social; Heitor Wegmann 

d) Diretor Financeiro – Roberto Dias 

6 - Nossa Proposta 

ü Gestão Participativa; 

ü Harmonia e eliminação de quaisquer conflitos existentes; 

ü Manutenção de nossos encontros mensais, alguns com a família; 

ü Viagens em percursos para ir de ônibus prioritariamente; 

ü Cerimonia de 60 anos da Escola Naval em março de 2019; 

ü Inovação: Disseminação de inovações tecnológicas e de gestão por meio de 

palestras interativas de 20 a 40 minutos, ser submetida à apreciação. 

Justificativa: Se não acompanharmos a evolução tecnológica seremos 

marginalizados; 

ü Queremos qualidade de vida. Boa alimentação, exercícios físicos e atividades 

intelectuais; e 

ü Dar a palavra às esposas, começando com a minha, com a proposta de inovação. 

 

7 - O que fazemos 

ü Membro do Conselho Executivo do Núcleo de Estudos de Tecnologias Avançadas 

(NETAv) –Escola de Engenharia da UFF 

ü Assessor do Diretor da Escola de Engenharia 

ü Coordenador de 2 Projetos Estratégicos 

ü Nomeado pelo novo Reitor Professor Doutor Antônio Claudio para ser seu 

Assessor junto a MB 

 

   Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018 

 

   Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira 

 

 

 


