
 

Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim 2/2020 – 2 de Fevereiro de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 11 colegas e duas esposas aniversariantes de fevereiro. 

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 Pedro Gomes de Paiva 

02  Elcio da Silva Barbosa e Ivo Barata 

05 Ricardo Markenson 
08 José Emílio Turano Bastos 

16 Jair José da Rocha Junior 

20 João Adolpho Beranger de Almeida 

24 Asclepíades José Colmeraurer dos Santos  
25 Milton Xavier de Carvalho Filho 

28 Antonio Carlos Ferreira Figueiredo e João Otavio Abraham 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

07 Norma Gomes Valente Valente 

19 Ângela Maria Magarinos de Souza Leão  Magarinos 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Em janeiro não tivemos almoço da Turma Quevedo como é de praxe. Em geral 

nossos almoços serão em 2020 nas segundas quintas-feiras de cada mês pois às 

quartas-feiras tenho compromisso na UFF. 

 Em fevereiro será dia 13, quinta-feira, na sede social do Clube Naval, Salão do 

Conselheiros, 4º andar, convite extensivo a familiares.  

 A Ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de dezembro deu entrada no Cartório 

do RCPJ - Registro Civil de Pessoas Jurídicas pela Karla, nossa brilhante 

contadora.  

 Ficamos chocados com a perda inesperada de nosso querido e inesquecível 

Chefe de Classe, Comte Quevedo, dia 13 de janeiro, no Hospital Naval Marcilio 

Dias. O velório ocorreu em 14/01, de 13 às 16h na Capela Celestial do Memorial 

do Carmo, Rua Monsenhor Gomes 287, Caju. O Vieira deu o apoio à família e 

infelizmente não pude comparecer à cremação de seu corpo por estar fora do 

Rio. À família apresentamos nossas mais sinceras condolências. Os colegas Ivan 

Prado, Olavo Siqueira, Trayahu Moreira e Aristóteles Pinto pediram que 
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apresentássemos suas condolências à família. O Diretor Geral de Pessoal da 

Marinha, Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, o Diretor de 

Ensino, Vice-Almirante Henrique Renato Baptista de Souza e o Diretor da Escola 

Naval Contra-Almirante Guilherme da Silva Costa estiveram presentes. 

 Apresentamos ao nosso dileto colega Esteves nosso pesar pela perda de sua 

esposa Rosemary. Força estimado colega. Não pude comparecer por estar 

ausente do Rio. Não esqueço o apoio que vocês nos deram quando fui designado 

para o antigo EMFA.  

 Apresentamos nossas condolências à família de nosso colega da Marinha 

Portuguesa Ribeiro Reis que faleceu em 24/10/19 e realizou nossa viagem de 

instrução. À sua esposa Marília Ausier e à sua filha Lia que nos comunicou a 

ocorrência nossos sentimentos de pesar. 

 Nosso artigo sobre as comemorações do Jubileu de Diamantes será publicado no 

próximo número da Revista do Clube Naval. Apresentamos nosso agradecimento 

ao Almirante Nigro, Diretor Cultural pela sua ajuda. É nossa intenção escrever 

artigo específico sobre nosso Chefe de Classe para publicação na revista. 

 Publicamos no site o falecimento do nosso inesquecível Chefe de Classe e 

inserimos um vídeo em sua homenagem, uma contribuição valiosa do Luiz Sérgio 

a quem agradecemos, incluindo o pensamento de Saint Exupéry “Aqueles que 

passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 

levam um pouco de nós” que retrata fielmente nossos sentimentos.  

 Encaminhamos e-mail ao Comandante da MB com relação a inauguração da 

Estação Comte Ferraz informando que nossa turma se sente honrada com a 

presença do Comte Ferraz, após sua repetência, onde realizou todos os seus 

cursos de carreira.                                                                                                                                                                             

 Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e 

estamos implantando. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam suas 

avaliações. 

 Na nova configuração do site podemos encontrar na janela Galeria os eventos 

do ano tais como almoços e viagens com fotos. Na janela Relatórios atualmente 

temos o Relatório Anual, E-mail, Estatuto, Falecidos, Relação da turma, Cultural 

e Tecnologia. Essa janela deve ser reformulada para conter o Estatuto, Relatório 

Anual, Pareceres, Atas de Assembleia e Editais. A relação da Turma e de 

falecidos deve ganhar nova janela. Na parte inferior teremos as janelas de 

Cultura, Inovações Tecnológicas, Avisos do Presidente e Fale Conosco. No Fale 

Conosco esperamos receber de todos avaliações e sugestões. 

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

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

livros postados nas janelas de produção cultural e inovação tecnológica.  

Afetuoso abraço. 

                Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ  

http://www.turmaquevedo.org/

