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Associação da Turma Quevedo ATQ 

 Boletim Nº 12 - Dezembro de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 18 colegas e seis esposas aniversariantes de dezembro. 

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 

02 Luiz Mario Curty Giffoni 

03 Renato Antonio Carboni 

05 Carlos Roberto de Faria e Souza 
06 Mário da Graça Roiter 

09 Carlos Fernando Martins Pamplona 

11 Paulo Marques Coutinho Sobral  

13 Ney Roberto Luiz Coelho  
14 Edson Luiz Mendes Lobo 

15 Juarez de oliveira Assumpção 

19 Hélio Tavares Salles 

20 Rogério Ferreira Esteves 

22 Carlos Henrique da Silva Boiteux 

23 Rogério Antônio Lagoeiro de Magalhães 

24 Marcio Luiz Bandeira de Melo  

26 Fernando Antonio de Aquino Albuquerque 
28 Carlos Lassance Cunha Filho 

30 Luiz Carlos Cordeiro da Costa 

31 Nilo Chalfun Homsy 
 

Esposas 

 Dia Aniversariante Marido 

04 Isa Monteiro de Barros Soto Fontan 
16 Maria Elizabeth Nogueira Ervé 

21 Ana Maria Tafuri Duarte Haroldo 
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Dia  Aniversariante Marido 
25 Sonia Cristina Schuch da Silva Wegmann 

27 Maria Luiza Meireles Nunes Pereira Nunes 

30 Holanda de Las Mercedes Mederos Santos  Tourinho 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Em dezembro, infelizmente continuamos com os eventos suspensos e não 

teremos nosso almoço por conta da pandemia. Agora só na próxima gestão. 

 Em 27 de novembro ocorreu a passagem de funções da atual para a nova 

Diretoria, seguida de almoço no restaurante Passadiço do Piraquê, pago pela 

ATQ, em homenagem a nova Diretoria composta pelo Esteves (Presidente), 

Rocha (Administrativo) e Lisa, Luz (Financeiro) e Aidê e Wegmann (Social) e 

Sonia.  Estavam presentes e darão apoio, o Saint Edmond e Celia ao Wegmann e 

o Cardoso a quem precisar. Estiveram presentes ainda o Benttenmuller e 

Neivinha, Vieira e Dias.  

 Na passagem de funções foi homenageada a Karla Mangia, nossa contadora, 

pelos excelentes serviços prestados. Recebeu uma caixa de bombons e 

participou do nosso almoço. 

 A Assembleia Geral Ordinária ocorreu dia 2 de dezembro. Foi presidida pelo 

Fernandes e Secretariada pelo Vieira, onde foram aprovados por unanimidade 

Prestação de Contas e Relatório da Gestão que saiu e foram eleitos os novos 

Diretores. Para Presidente Rogério Esteves, para Diretor Administrativo 

Raymundo Rocha, para Diretor Financeiro Roberto Luz e para Diretor Social 

Heitor Wegmann. Votaram dez colegas e mais o voto por procuração do Xavier. 

 Ao encerrar a Assembleia o Fernandes elogiou o desempenho da Diretoria que 

saiu e desejou sucesso à nova Diretoria. 

  O Presidente que saiu destacou duas realizações fundamentais em sua gestão: 

a integração da turma pelo ZAP de autoria do Wegmann e a assistência social 

prestada a aqueles que precisaram. Citou ainda a participação das esposas e 

mulheres componentes do grupo criado pela Neivinha. Da integração das 

esposas com o grupo dos colegas obteve-se a família integrada. Acrescentou 

ainda a solução de pendências legais antigas por meio da Karla, a manutenção 

da identidade da ATQ não aceitando a transferência de gestão pelo Clube Naval, 

a modernização do site preservando a nossa memória e a atualização de nosso 

Estatuto. 

 O Esteves, novo Presidente, agradeceu a maneira profissional e amiga com que 

o Benttenmuller passou as informações e afirmou que continuará fazendo de 

nossa turma um padrão e um exemplo. Para isso destacou que precisava das 

informações dos que necessitassem de apoio e pediu a colaboração de todos. 
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 O Presidente que saiu homenageou seus Diretores, com a oferta de um porta-

retrato, contento um diploma de homenagem e gratidão pelos serviços 

prestados. O Wegmann ganhou o título de Diretor Social Emérito pela 

participação em quase todas as diretorias e cada esposa dos Diretores 

homenageados ganhou um Panetone trufado. 

  Foi ainda distribuído aos presentes o KIT Afeto criado pela Neivinha, contendo 

um elástico lembrando seu círculo de amizades que poderá  aumentar ou 

diminuir conforme sua capacidade de perdoar, amar e se relacionar com os 

outros; um clip para juntar os ensinamentos e experiências adquiridas; um milho 

lembrando que para fazer pipoca precisará ser submetido ao calor das provas e 

barreiras da vida e um chocolate lembrando que é alimento dos deuses para 

nutrir o sagrado que temos em cada um de nós. 

 Seguiu-se o almoço de confraternização na Boate Galera, onde a ATQ pagou o 

coquetel e cada um pagou seu almoço. Participaram Esteves, Luz, Aidê, Rochinha 

e Lia, Wegmann e Sonia, Benttenmuller e Neivinha, Dias e Cremilda, Fernandes, 

Moura, Cozzolino, Abraham, Ivonette Storry com um casal de convidados, e 

Paulo de Barros e Maria Rita. Muita alegria e bate papo gostoso preencheram 

nosso evento. 

 O Wegmann e o Ramires solicitaram aos Altes. Esq Leal Ferreira e Ilques, este 

atual Comte da Marinha a Medalha post mortem de Mérito Tamandaré para o 

Tubino. Foi concedida e seu filho Flavio a receberá. Nossos agradecimentos aos 

colegas pela iniciativa. 

 O Avelino encontra-se lutando contra o COVID 19 e hospitalizado. Como bom 

guerreiro vencerá. Nossas orações por ele. 

 Nosso colega Lyra Barbosa sofreu intervenção cirúrgica em uma artéria da perna 

com sucesso e já voltou à Casa de Repouso.  

 Nossa querida amiga Vera, esposa do Beranger, faleceu de um AVC em 11 de 

novembro. Ao querido amigo Beranger nossos sentimentos de profundo pesar. 

Força meu amigo. Conte conosco. Foi oferecida em nome da ATQ uma coroa de 

flores. 

 A Sonia, esposa do Nunes, infelizmente suicidou-se em 24 de novembro. Que 

Deus a receba em sua glória. Apresentamos nossa consternação e sentimentos 

pela perda inesperada ao nosso querido amigo Nunes. Conte conosco. 

 Nosso colega Frazão Braga nos deixou no primeiro dia de dezembro vítima de 

Covid 19 em São Lourenço, agravado por outras complicações. Nossos 

sentimentos de profundo pesar à família. 

 A pedido do Almeida sugerimos ao Diretor do SVPM, CMG (IM) Alencar Marques, 

que nossos colegas da reserva não remunerada que recolhem pensão, possam 

fazê-lo por transferência bancária, evitando ir pessoalmente ao banco, expondo-



4 
 

se a assaltos, como ocorre hoje. Prometeu-me que iria implantar. Precisa mudar 

algumas regras e a sistemática. 

 Sugeri ao CMG (CD) Martins, Diretor da Odontoclinica Central da Marinha, criar 

um sistema de prioridade para extração de dentes, para os maiores de 65 anos. 

O atendimento hoje é por ordem de chegada. Agradeceu a sugestão e vai 

implantar. 

 Nosso recadastramento, prova de vida, foi adiado até janeiro de 2021 e o SVPM 

implantará nova tecnologia de reconhecimento facial para facilitar nossa vida.  

 Nossa viagem ao Hotel Ribeirão não mais será possível este ano cabendo à nova 

Diretoria gerenciá-la. O Hotel Ribeirão já está funcionando. Sabemos, 

entretanto, que nossos colegas não pretendem arriscar-se neste 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.  

 Agradecemos às inúmeras mensagens recebidas de nossos estimados amigos 

cumprimentando pelo desempenho de nossa Diretoria. Vamos relatar três 

para representá-las: a do Luiz Sérgio, a do Bandeira de Melo e a do Esteves. 

 

Luiz Sérgio: 

“Caríssimo amigo Benttenmuller. Excelentes seus Boletins! No momento da 

próxima passagem da Presidência da ATQ parabenizo-o e à sua Diretoria pelo 

trabalho profícuo realizado. É evidente que nada se faz sozinho, e se labora 

sobre o que os antecedentes fizeram, cada um colocando um tijolo a mais no 

empreendimento, mas é evidente, que essa atual Diretoria e esposas foi 

especial. Comprometida, humana, organizada, objetiva, nos encheu de orgulho 

e admiração e deixará saudades. Para mim foi a melhor de todas! Meus 

prolfaças! Bravo Zulu” 

 

Bandeira de Melo; 

“Infelizmente não poderei estar com os Guerreiros Sobreviventes da Turma 

Quevedo. Quero parabenizar o trabalho incansável e dedicado da Diretoria que 

exerceu este mandato e abraçar de todo coração todos os colegas que 

começaram a vida na nossa querida MB, em 1956 (temos muitos) e 1957. 

Saudades dos grandes momentos que passamos juntos no CN e EM e nas outras 

Praças D’Armas da vida. AD SUMUS. Grito dos Fuzileiros Navais, mas estendido 

a todos que somos sempre uma FAMÍLIA NAVAL.” 

 

Esteves: 

“Benttenmuller nosso Presidente emérito.” 
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  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 12DEZ20, mais um. 

Parabéns mais uma vez, 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.  

 Em nosso último Boletim da administração 2019/2020, agradecemos ao Valgas 

e ao Xavier pelo convite. Foi uma honra e uma satisfação especial participar 

com essa Diretoria de ouro pelo engrandecimento da ATQ. Falaremos ainda 

nos Avisos do Presidente e na mensagem Natal. 

Afetuoso abraço. 

Gustavo Benttenmuller 

Presidente da ATQ 

http://www.turmaquevedo.org/

