
 

 

Associação da Turma Quevedo – ATQ Boletim Nº 7 – 

Julho de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 34 colegas e duas esposas aniversariantes de julho. 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 

01  Roberto Costa Rodrigues 

03 Paulo Henrique Medeiros Ferro Costa 

04 Hildebrando Mollick 

05 Ronald Cardoso Guimarães 

07 Epaminondas Martins Freire 

08 Pery Leão da Silva 

09 Mario de Almeida Vidal 
11 Eduardo Ubirajara Mello de Almeida e Geraldo da Costa Veloso 

12 Haroldo Medeiros Duarte, Ivan Pereira de Souza e Marcos Rubens da 
Silva Grillo 

14 Raymundo Sant’Anna Rocha 

16 Ronaldo Schara 

17 Carlos Francisco Procópio Farias, Fernando Augusto Costa Fernandes e 
Paulo Mario Beserra de Araujo 

18 Francisco José de Oliveira Lima 

20 Oscar Santiago Rodrigues, Fernando Marcelo Moniz Ribeiro, Rubens Mário 
Berlink Ayres do Nascimento e Wilson Frazão Braga  

22 Clóvis Winklewski de França 

23 Carlos Rogério Bonorino Nobre, Adauto Luiz dos Santos 

24 Milton Alves Ramires, Marcio Edmundo Silva Sales e Hanibal Cezar de Carvalho 
e Silva 

25 Carlos Alberto de Paiva Nascimento 

28 Ivan Carneiro da Cunha, Odamil Alves Lima, Renaldo Pereira Nunes e Moacyr 
Monteiro Baptista 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

03 Elisete Grand Pereira Cândido 

14 Aidê Maria Ostwald Luz Luz 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Em julho continuamos com os eventos suspensos e não teremos nosso almoço 

por conta da pandemia.  Vamos ver se retomamos em agosto com um belo 

churrasco no Piraquê sob o comando do Wegmann. 
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 O Clube Naval abrirá nas seguintes datas: em 26/6 Charitas, em 2/7 Piraquê, e 

dia 6/7sede social. Como somos do Grupo de Risco sugiro aguardar mais um mês, 

pelo menos, para frequentá-los. 

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

governamentais.  Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. 

Apliquem as medidas preventivas de higiene recomendadas. 

 Temos divulgado o NOMAR Especial com ações da Marinha em apoio ao 

combate do COVID 19 considerando que nem todos recebem o NOMAR 

diretamente. 

 Nosso colega Vidal e sua esposa Kátia foram acometidos pelo COVID 19 e já estão 

se recuperando em casa. Estiveram internados na rede D’Or e o Vidal achou o 

tratamento muito ruim, já está andando mas com dores nas pernas e faz 

fisioterapia frequentemente. A Kátia está com sequelas dos respiradores e com 

dificuldades para falar. Força meus estimados amigos. Vamos superar.  

 Nosso colega Gilson Leal Barbosa (Pardal) continua se recuperando em casa. 

Desejamos rápida recuperação. 

 Nosso colega Eudes continua hospitalizado, recuperando-se e aguardando 

liberação do seguro saúde para o “home care”.  

 Nosso colega Godofredo Correia da Silva Neto, o querido Godo que tantas 

alegrias nos proporcionou nas competições de futebol, nos deixou dia 26/6. Fez 

uma cirurgia no intestino, correu bem, mas teve uma hemorragia subsequente 

que foi controlada e logo depois faleceu. O corpo chegou domingo dia 28, às 11h 

na Capela 6 do Memorial do Carmo, Rua Monsenhor Manuel Gomes 287 no Caju.  

A cremação foi às 13h restrita aos familiares. O Godo, maquinista pediu baixa 

como Capitão-Tenente e foi empresário de reparos navais. Tinha um sítio em 

Vassouras e explorava o negócio do leite. Possui duas filhas. Nossas condolências 

à Lucia, sua esposa e à família. A ATQ ofereceu uma coroa de flores em sua 

homenagem.  

 Tivemos também notícia do falecimento em 28 de abril do colega Carlos Ferreira 

de Carvalho. Estamos em busca de maiores informações a respeito.  

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

ao combate ao COVID 19 montada na Escola de Engenharia.   

 Nosso site está quase pronto. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam 

suas avaliações. Visitem o site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados 

informando ao Vieira as alterações e apreciem os artigos  postados nas janelas 

de produção cultural e inovação tecnológica.  

 Nosso Grupo no Zap encontra-se com 86 participantes interagindo bastante. 

Parabéns ao esforço do Wegmann. 

Afetuoso abraço.          

Gustavo Benttenmuller 

Presidente da ATQ 

http://www.turmaquevedo.org/

