
 

Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim 13/2019 

Amigos de muitas navegações; 

Nossos parabéns aos sete colegas e duas esposas aniversariantes de novembro. Curtam 

com seus familiares, parabéns, saúde, muita paz e harmonia.  

 Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e as 

esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:   

Dia  Aniversariante 

1 Hélio Trigueiro Londres Barreto 

8 Áttila Augusto Cruz Machado 

9 Antônio Sergio de Cajueiro Costa 

10 Clóvis Augusto Nery 

15 Humberto Sauer da Conceição 

18 Sérgio Henrique Lyra Barbosa 

20 Milton Benevides dos Guaranys 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

05 Martha Lubi Louro Louro 
20 Sonia Maria Sá Peixoto Costa Luiz Sérgio 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Realizamos nosso passeio a Itaipava e Petrópolis. O Hotel Pedra Bonita situa-se 

entre montanhas com uma energia muito positiva e é cercado de muita 

vegetação com um rio que corre a sua frente. Compareceram 18 pessoas. Fomos 

muito bem recebidos pelo Ronaldo, dono do Hotel, que é Coronel do Exército 

(RM1). Estivemos caminhando por suas trilhas, visitamos o minizoológico, o 

campo de polo, desfrutamos das piscinas quente e fria e a alimentação incluída 

no pacote de fim de semana de R$1.000,00 pelo casal. Não cobraram rolha pelo 

vinho e whisky. Continuamos sentindo falta de nossos Fuzileiros. 

 Em Petrópolis visitamos o museu da cervejaria Bohemia. Muito interessante 

apresentando toda a tecnologia de fabricação da cerveja e a sua milenar história 

que se iniciou com os Sumérios. 

 Em Itaipava visitamos a Feirinha cujos preços estavam bem atrativos, fomos 

recebidos na casa do Saint Edmond por uma recepção estilo Itamaraty, 

agradecemos à Celia e Saint Edmond e cumprimentamos pelo bom gosto e gentil 

acolhida. Em seguida fomos jantar no restaurante Castelo da Torre de estilo 

medieval, indicado pelo Saint Edmond e bastante exótico. 

 Nosso colega Vitor Brandão deixou-nos no dia 16 de outubro. Em especial senti 

muito pela partida de meu ex-colega de camarote, inteligente e afável. Que Deus 
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o receba com muita luz. Apresentamos nossas condolências à Família e 

oferecemos apoio para facilitação nas providências burocráticas. Foram 

apresentadas as condolências do MacDowell e do Ferreira Alves à família 

atendendo a seus pedidos. 

 No dia 21 de outubro fomos convocados pelo Diretor do Clube Naval, 

juntamente com os Diretores de Associação de Turma para apresentar proposta 

de assumir a contabilidade e assessoria jurídica das Associações sem ônus. Vão 

criar uma infraestrutura com informatização e contarão com um ex-funcionário 

da Receita aposentado que já presta assessoria ao Clube. Vamos submeter à 

decisão na próxima Assembleia. 

 Nosso novo Estatuto, aprovado em Assembleia e registrado em cartório foi 

inserido em nosso site. 

 As pendencias que foram identificadas na Receita Federal relativas a 2014 pelo 

Clube Naval já foram sanadas e o certificado de regularidade emitido pela 

Receita foi inserido no site. Essa era uma das exigências do Clube Naval para 

aceitar a gestão contábil e jurídica das Associações. Estamos, portanto, com 

todas as exigências atendidas. 

 A conta da ATQ da Caixa Econômica foi finalmente transferida para o Banco do 

Brasil graças ao esmerado esforço do Dias.  Nova Conta: Banco do Brasil 001, 

Agência 3010-4 e C/C 4129-7. Obrigado querido amigo.  

 Nosso próximo evento será o almoço dia 14 de novembro na boate Galera no 

Piraquê. Devemos essas alterações ao esforço hercúleo do Wegmann. Obrigado 

ilustre Diretor Social. O Vieira está abrindo as inscrições. Transferimos para 12 

de dezembro nosso almoço de fim de ano a ser realizado no Clube Germânia, 

quando haverá eleição da nova Diretoria, prestação de contas de nossa gestão e 

apreciação sobre a proposta do Clube Naval já citada, de forma que todos os 

Diretores pudessem estar presentes. Alguns tinham compromisso em 

novembro. 

 Nosso site continua em reformulação. Emitam suas avaliações. 

 Nosso ano está acabando. Estamos aguardando a apresentação de candidatos 

para nova Diretoria. 

 Solicitamos que ao receberem este boletim enviem o nome completo de suas 

esposas ou cônjuges, com as respectivas datas de aniversário, para 

aperfeiçoarmos nosso site. Já recebemos alguns, mas faltam muitos. 

 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.  

Um forte Abraço! 

Rio, 1º de novembro de 2019.          

Gustavo Benttenmuller 
Presidente da ATQ 

http://www.turmaquevedo.org/

