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Associação da Turma Quevedo ATQ 

 Boletim Nº 10 - Outubro de 2020 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos sete colegas e onze esposas aniversariantes de outubro. 

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 Arthur José Poerner 

04 Luiz Jucá de Mello Júnior 

19 Guilherme Henrique Caspary Ribeiro 

21 Fernando Fernandes de Oliveira 

22 Enrique Fontan Soto 

24 Garrone Viot Pinheiro 

30 Celso Cavalcanti Monteiro 

 

Esposas 

 Dia Aniversariante Marido 

10 Sonia Maria Nunes Ostwald e Maria Thereza 
Chermont Barata 

Ostwald (falecido), 
Barata 

13 Suelly Dysman Gomes Sidarta 

15 Maria Teresa Destri Lobo de Almeida Dalton 

16 Maria Tereza Varzea Moreira e Lia Regina Leão 
Rocha 

Trayahu e Rocha 

20 Maria de Lourdes Aragão Aragão (falecido) 

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 
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Assuntos da Turma em destaque: 

 Em outubro, furando nossas estimativas, infelizmente continuamos com os 

eventos suspensos e não teremos nosso almoço por conta da pandemia. Logo 

que possível vamos ver se retomamos. Estimo que não mais será possível este 

ano. 

 A eleição da nova Diretoria deve ocorrer na primeira semana de dezembro por 

meio de convocação de Assembleia Geral Ordinária (AGO). Precisamos de ajuda 

para as indicações. Estamos planejando a melhor forma de realizar a AGO. 

 O Clube Naval abriu com restrições para convidados no Piraquê, limitados a dois 

por sócio.  

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

governamentais. Façam caminhadas, peguem sol.  Apliquem as medidas 

preventivas de higiene recomendadas. 

 Com pesar comunicamos o falecimento de nosso estimado colega Ascânio José 

Leão, em 6 de setembro de 2020, ocorrendo a cremação do corpo em 8 de 

setembro na Penitência. Ascânio foi um excelente empreendedor no segmento 

de estacionamentos. Ofertamos uma coroa de flores no seu sepultamento. Que 

Deus o tenha. 

 Com pesar comunicamos o falecimento de nosso colega Roberto Ricardo 

Calazans Tavares, em 29 de setembro de 2020, no Hospital Vitória, vítima de um 

AVC. Seu corpo foi cremado em 30 de setembro de 2020 no cemitério São 

Francisco Xavier, no Caju e a ATQ ofereceu uma coroa de flores como nossa 

última homenagem. Ao Bruno, seu filho e família nossas condolências. Que Deus 

o tenha em sua glória. 

 Encontram-se em recuperação da saúde os colegas: 

- Gilson Leal Barbosa (Pardal) de uma cirurgia de coluna bem sucedida; 

- Roberto Antônio Las Casas Bruce submetido a uma angioplastia; e 

- José Carlos Valente de uma cirurgia de hérnia inguinal. 

Desejamos rápida e completa recuperação. 

 Site Navega Reserva – Com o objetivo de aproximar e fortalecer a comunicação 

com os veteranos da Marinha, o CCSM convida todos a conhecerem a página 

oficial do Navega Reserva. Um canal de interação e relacionamento eficaz, onde 

são disponibilizadas informações e publicações de interesse. Na página é possível 

acompanhar as novidades da vida marinheira e visualizar nossos periódicos, tirar 

dúvidas e apresentar sugestões. 

 O Bono Especial Nº 857 de 30 de setembro (divulgado no grupo WhatsApp Turma 

Quevedo e por e-mail no grupo turma-quevedo@googlegroups.com) informa 

que a prova de vida foi adiada até 30 de novembro 2020 e dá outras orientações 
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sobre recuperação de pensão bloqueada, auxílio funeral e habilitação de pensão 

em caso de morte do titular. Orienta ainda sobre obter carteira de identidade.  

 Tudo indica que nossa viagem ao Hotel Ribeirão não mais será possível este ano 

cabendo à nova Diretoria gerenciar a viagem. O Hotel Ribeirão já está 

funcionando. Sabemos, entretanto, que nossos colegas não pretendem arriscar-

se nesse momento. 

 A Turma Mendes pediu autorização para divulgar a cópia em PDF do livro             

“Turma Quevedo”. Estamos enviando a autorização ao Comte Raposo após 

aprovação por unanimidade de nossa Diretoria. O Alte Esq Julio Soares de Moura 

Neto, ex-Comandante da MB é o atual Presidente da Associação da Turma 

Mendes. 

 Temos divulgado o NOMAR Especial com notícias navais e ações da Marinha em 

apoio ao combate do COVID-19, considerando que nem todos recebem o 

NOMAR diretamente ou baixaram o App Marinha do Brasil. 

 Nosso site está em fase de aperfeiçoamentos finais. O Jomar está fazendo um 

ótimo trabalho. Emitam suas avaliações. Visitem o site, www.turmaquevedo.org 

e apreciem os artigos postados nas janelas de produção cultural e inovação 

tecnológica.  

 Atualizem seus dados informando ao Vieira, segundo o padrão divulgado no ZAP, 

a saber:  

Nome de Guerra/ Posto; 

Nome completo; 

Dia e mês do aniversário; 

Endereço completo; 

E mail e telefones fixo e celulares; 

Nome completo da esposa; 

Dia e mês do aniversário. 

A atualização é crítica para melhor podermos apoiá-los. 

 Nosso Grupo no Zap encontra-se com 101 participantes em 30SET, 3 saíram 

infelizmente. Parabéns ao esforço hercúleo do Wegmann. Acreditamos que 

com maior interação a nossa Turma, que sempre foi uma referência, amplia 

sua projeção e exemplo para as demais. 

  Nesta oportunidade convidamos aqueles que ainda não contribuem para que 

o façam para usufruir de nossos passeios, almoços e encontros, sempre muito 

animados, além do apoio que as famílias recebem quando mais necessitam e 

das informações atualizadas de interesse sobre a Marinha.  

Afetuoso abraço. 

Gustavo Benttenmuller 

Presidente da ATQ 

http://www.turmaquevedo.org/

