
 

Associação da Turma Quevedo – ATQ Boletim  

Nº 6 – junho de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 18 colegas e quatro esposas aniversariantes de junho. 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  Claudio Joaquim de Andrade Correa e Carlos Henrique Silva Araújo 

08 Eudes Maria Regnier Pedro José de Orleans e Bragança 

09 Carlos Fernandes Guimarães, Carlos Alberto da Silva Loureiro e Heitor 
Wegmann da Silva 

10 Avelino Ramos Pacheco Filho 

13 Fernando Antônio Cozzolino 

16 José Antônio Destri Lobo 

18 Antônio Carlos da Rocha Loures 

19 Rogério Vieira Neves 

20 Antonio Fernandes Pereira e Hélio Simões Teixeira   

21 Marcello Gonçalves Silva e Gil de Almeida Capiberibe 

25 Carlos Alberto de Oliveira Cândido Pereira 

26 Ricardo Antonio da Veiga Cabral 

28 Luiz Antônio Beranger Teixeira 

Esposas: 

Dia Aniversariante Marido 

13 Vera Ruth Lam Pereira Fernandes 

14 Stella Regina Cordeiro Mac Dowell Gonçalves Mac Dowell 

25 Gisela Maria Assis Pereira dos Santos Markenson Markenson 
26 Cremilda Jordão Dias Dias 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Em junho continuamos com os eventos suspensos e 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. 

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

combate do COVID 19 considerando que nem todos recebem o NOMAR 

diretamente. 
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 Nosso colega Eudes de Orleans continua internado no Pro Cardíaco e não atende 

o celular. Vamos continuar orando por ele. 

 Nosso colega Asclepíades foi acometido pelo COVID 19, já está recuperado e foi 

muito bem atendido pelo HNMD que está fazendo um excelente trabalho.  

Encaminhei nossos agradecimentos ao Diretor do HNMD, Almirante (MD) 

Cânfora. 

 Nosso colega Gilson Leal Barbosa (Pardal) foi acometido pelo COVID 19 mas já 

está se recuperando em casa. Desejamos rápida recuperação.  

 Nosso colega Antônio Carlos Righi Mendes, intendente, deixou-nos.  Com pesar 

comunicamos o seu falecimento na manhã de 18/05, no Hospital Naval Marcílio 

Dias, acometido do COVID 19. A cerimônia de cremação, restrita a familiares foi 

realizada em 20 de maio, às 12h15 no Cemitério e Crematório Parque da Colina 

em Niterói. Prestamos o apoio à família e oferecemos uma coroa de flores em 

nome da ATQ. 

 Nosso colega José Luís Ramos de Azevedo, fuzileiro naval, deixou-nos.  Com 

pesar comunicamos o seu falecimento em 26 de maio, na residência. O Funeral 

foi realizado em 27/05, na Capela C parte baixa do Cemitério São Francisco 

Xavier. O acesso foi restrito a pequeno grupo de pessoas. Apresentamos à família 

nossos sentimentos de pesar. Oferecemos uma coroa de flores e o Vieira 

conseguiu que o Capelão Reynaldo da Escola Naval desse apoio nas exéquias, a 

pedido da família. Agradecemos em nome da ATQ, por telefone, o apoio do 

Padre Reynaldo, sempre muito gentil. Foram passadas pelo Vieira as 

informações para a família. Tenho tirado dúvidas da Marilia, sua esposa e 

convidando-a a manter-se na ATQ. A missa de sétimo dia ON LINE será dia 2 JUN 

às 19h na Paroquia São José da Lagoa, www.facebook.com/psaojosedalagoa. Os 

seguintes colegas apresentaram votos de pesar: Olavo Siqueira, Fernando 

Athayde, Sá Freire, Aristóteles e Marli, e Bandeira. Agradecemos por telefone ao 

Comandante da Escola Naval, Contra-Almirante Guilherme da Silva Costa o apoio 

do Padre Reynaldo. 

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

na Escola de Engenharia.   

 Nosso site está quase pronto. Inserimos as providencias a serem tomadas em 

caso de falecimento, na janela “ATQ/ Falecidos”, originalmente elaboradas por 

nosso colega Luiz Sérgio e atualizadas pelo Vieira. Foi ainda criada uma janela 

para interagirmos mais, nominada “Fale Conosco”. O Jomar está fazendo um 

ótimo trabalho. Emitam suas avaliações. 

 Visitem nosso 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. Afetuoso abraço.             

     

 

Gustavo Benttenmuller 

Presidente da ATQ 
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