
 

 

Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim Nº 5 – Maio de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 14 colegas e três esposas aniversariantes de maio. 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  Roberto Antonio Las Casas Bruce 

05 Paulo Magliano Ribeiro 

06 Gilson Leal Barbosa 

07 Olney Ladeira de Souza 

09 Antonio Paulo D'Ávila Carvalho Filho 

11 Maurício Magarinos de Souza Leão 

13 Paulo Cesário 

14 Fernando Manoel Athayde Reis e José Carlos da Silva Fontella 

21 Ivan Prado 

22 Ronaldo Machado da Silva 

28 Sidarta Ribeiro Gomes e José Luiz Ramos de Azevedo 

30 Sergio Brilhante de Albuquerque 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

05 Myrian Guimarães e Silva Nobre Bonorino 

27 Diva Pessoa Garcez Garcez 

29 Rosemary Pereira Quevedo Quevedo (Falecido) 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Em abril todos os eventos foram suspensos por conta da pandemia COVID 19, 

incluindo nossa viagem ao Hotel Fazenda Ribeirão, cujas reservas realizadas 

foram transformadas em crédito, sem prazo determinado, pela eficiente 

negociação de nosso Diretor Social Wegmann. Pretendemos fazer a viagem logo 

que possível. 

 Em maio não teremos nosso almoço por conta da pandemia.   

 O Clube Naval suspendeu os encontros de turma como prevenção contra o 

Corona vírus. 

 Não saiam de casa como aconselhado pelo setor de saúde da MB e órgãos 

governamentais. Somos um grupo de risco e não vale a pena arriscar. Apliquem 

as medidas preventivas de higiene recomendadas. 
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 Temos divulgado notícias disseminadas pelo CCSM considerando que nem todos 

recebem diretamente e são comunicados oficiais da MB importantes. 

 Não conseguimos contato com nosso colega Eudes de Orleans e Bragança O 

Xavier enviou e mail para seu filho deputado pedindo informações sobre seu 

estado de saúde. 

 Nosso colega Ramos de Azevedo, fuzileiro naval, continua em casa com o estado 

de saúde estável e controlado. Estamos acompanhando por telefone. 

 Liguei para nosso colega Esteves pois se encontra muito abalado com a perda da 

esposa. Está morando com o filho no Leblon. Foram cerca de 60 anos de convívio. 

 A UFF continua com alunos e professores, em uma linha de produção montada 

na Escola de Engenharia. Foram produzidas 1000 Face Shields e distribuídas 882, 

1684 máscaras produzidas e distribuídas, 153 roupas de proteção produzidas e 

distribuídas e construído protótipo de válvulas P/T videolaringoscópicas para em 

sequência serem produzidas. Foram beneficiadas 66 unidades de saúde e 

1549km rodados pelos voluntários, distribuindo os produtos, atendendo às 

necessidades do combate ao COVID 19. 

  O grupo de saúde continua fazendo atendimento à distância por telemedicina 

holográfica, além dos atendimentos presenciais, usando seu laboratório do 

Centro de Saúde Holográfico situado no Campus do Mequinho. A telemedicina 

foi autorizada oficialmente pelo governo. 

 Dois Acordos de Cooperação UFF-MB estão em andamento para prover um curso 

de mestrado materno infantil com 20 vagas só para a Escola de Medicina da MB 

e um curso multidisciplinar de Geriatria com 3 vagas para o Centro Médico 

Assistencial da Marinha.  

 Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e 

estamos implantando. Em abril recebemos do colega Veiga Cabral a data de 

aniversário da Elsa, sua esposa. Nossos parabéns e votos de muita saúde e 

felicidades. Obrigado Veiga. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam 

suas avaliações. 

 Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados informando 

ao Vieira as alterações, vejam os Avisos do Presidente e apreciem os artigos  

postados nas janelas de produção cultural e inovação tecnológica.  

Afetuoso abraço. 

                Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ  

http://www.turmaquevedo.org/

