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Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim 11/2022 

Amigos desde nossa juventude; 

Nossos parabéns aos 6 colegas e 9 esposas aniversariantes de outubro. Felicidades, 

muita saúde, disposição e a realização de seus sonhos. Curtam juntamente com seus 

familiares e conosco. 

 Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e as 

esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:   

Dia  Aniversariante 

4 Luiz Juca de Melo Junior 

10 Fernando Fernandes de Oliveira 
19 Guilherme Henrique Caspary Ribeiro 

22 Enrique Fontan Soto 

24 Garrone Viot Pinheiro 

30 Celso Cavalcante Monteiro 
 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

10 Maria Thereza Chermont Barata Barata 
13 Suelly Dysman Gomes Sidarta 

15 Maria Teresa Destri Lobo de Almeida Dalton 

16 Maria Tereza Varzea Moreira Trayahu 

16 Lia Regina Leão Rocha Rocha 

25 Ivani Amaral Gomes de Paiva Paiva 

28 Thereza De Jesus Siqueira Barbosa Edgar 

29 Wilba Ângelo Pamplona Pamplona 

30 Marcia De Castro Fantini Giffoni 
 

Assuntos da Turma em destaque: 

• Nosso almoço ocorreu no dia 22 SET22 no Clube Naval Piraquê e teve 54 

presentes. Destacamos as presenças de nossos Almirantes Mac Dowel, Veiga 

Cabral, Taveira e Antonio Fernandes. E ainda as queridas viúvas Nylma do 

Sergio vitamina e Lucia do Godofredo. Contamos ainda com a presença do 

Carlos (Camelo) Nery e sua filhinha Luciana, Berger e Ismar entre outros.  

• Fiquei muito feliz com a presença de todos que compareceram e comemorara 

comigo meu aniversário de 81 anos, com direito a parabéns e a uma bela torta 

encomendada pelo Alemão, além de muitos docinhos disponibilizados pela 

Neivina e um vinho especial que ganhei do Oscar. 
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• Na ocasião tive a oportunidade de falar sobre minha família com seis filhos, 

uma Doutora em Letras, uma Psicóloga, um fisioterapeuta, um Advogado da 

União, um Engenheiro Naval e o Vitor, o mais novo de 22 anos, cursando o 

terceiro ano de Ciência Política na UNIRIO. Cinco netos e três casamentos, 

comemorando em setembro, 11 anos de casado com a Neivinha. Graças a Deus 

todos bem encaminhados. 

• Falamos ainda dos 32 anos de serviço ativo prestado à MB, com 2 comandos 

de navios e a Capitania dos Portos do Maranhão, a criação das operações 

ribeirinhas em Ladário até hoje em evolução, a recusa em cumprir ordem ilegal 

do Comte do Sexto Distrito Naval, CALTE Rodoval da Costa Couto e Freitas, sua 

remoção do cargo e passagem para reserva, entrando assim na lista negra dos 

almirantes e, em consequência, a minha promoção a Corveta por antiguidade, 

sendo o 12º por mérito na turma. Logo após a promoção a designação para o 

Grupo da primeira tripulação das Fragatas classe Niterói na Inglaterra, quando 

estava servindo na Base Naval de Aratu. Participamos das avaliações da 

Fragatas Classe Niterói, da avaliação de submarinos e helicópteros e fui o 

primeiro Gerente do projeto de desenvolvimento de Tática. Em geral todos os 

castigos que me impuseram injustamente reverteram-se em benefícios e 

nunca deixei de amar a nossa Marinha.  

• Na reserva passei 12 anos nas empresas privadas que prestavam serviço para 

a MB (SFB Sistemas Ferranti do Brasil e Informática e Engenharia de Sistemas) 

e tive o privilégio de gerenciar o desenvolvimento e implantação do Sistema 

de Controle Tático do NAeL Minas Gerais, totalmente nacionalizado, com uma 

equipe de 70 Engenheiros e evoluído para a modernização das Fragatas e 

Submarinos. 

• Nos 15 anos subsequentes fui contratado pela FEMAR para prestar serviço ao 

CANAV, onde durante 15 anos fui Assessor direto do Diretor e sai ao completar 

75 anos na compulsória. Tive o privilégio de propor a implantação dos Sistemas 

de Gestão Estratégicos originários no CASNAV  e aplicados às OM da MB 

denominado Programa Netuno, onde os indicadores de desempenho 

expressavam o quanto os objetivos definidos no plano eram alcançados.  Na 

época o CASNAV concorreu com o Projeto de Gestão Estratégico e foi premiado 

por 3 anos no Programa de Qualidade do Governo Federal (PQGF) 

• Em seguida fui convidado pela UFF para ser Assessor Marinha do Diretor da 

Escola de Engenharia e Pesquisador do Núcleo de Estudos e Tecnologias 

Avançadas. Em sequência fui convidado pelo Reitor para ser seu Assessor para 

Assuntos da Marinha que exerci por 6 anos e pedi para sair este ano ao 

completar meus 81 anos. Fui homenageado com um almoço pelo reitor, 

professor Antonio Claudio e 20 Professores de meu relacionamento. Destaco 

nesse período o projeto de Holografia cujo Centro de Saúde Holográfico está 

instalado no Hospital Universitário Antonio Pedro, com mais de 100 consultas 

a pacientes remotos do EB na Amazonia e pleno sucesso. E ainda 2 projetos de 

recuperação de áreas de lixões, um projeto de desativação de poços de 

petróleo por fusão e proposta elaborada para desenvolver a tecnologia de 
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Inteligência da Coisas (IOT) apresentada ao BNDES. Somam assim 33 anos de 

serviços prestados à MB na reserva e um total geral de 65 anos de serviços 

prestados à gloriosa MB. 

• Nosso próximo almoço será na sede social dia 19 de outubro, quarta feira as 

12h no Salão Azul e somente para homens, atendendo a pedidos. 

• Nossa próxima eleição será em novembro. Peço aos interessados em participar 

que se apresentem. 

• Estamos propondo uma doação da ATQ à obra social da Neivinha, até como 

agradecimento pelo muito que tem feito pela ATQ. São80 quentinhas que 

prepara pessoalmente e distribui toda semana aos pobres no centro de Niterói.  

• Atualizem seus dados e das esposas incluindo o aniversário delas. Mandem 

para meu e mail  gbenttenmuller@gmail.com  com as alterações. 

 Obrigado.   

 Afetuoso abs.         

   Rio, 4 de outubro de 2022  

      Gustavo Benttenmuller 
        Presidente da ATQ 

mailto:gbenttenmuller@gmail.com

