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Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim 12/2019 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 9 colegas e 8 esposas aniversariantes de outubro. Felicidades, 

muita saúde, disposição e a realização de suas aspirações. Curtam juntamente com seus 

familiares e conosco no passeio de outubro. 

 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 Arthur José Poerner 

2 Carlos Ferreira de Carvalho 

4 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 Ostwald (falecido) 

13 Suelly Dysman Gomes Sidarta 

16 Maria Tereza Varzea Moreira Trayahu 

16 Lia Regina Leão Rocha Rocha 
20 Ivani Amaral Gomes de Paiva Paiva 

23 Maria de Lourdes Teles de Aragão Aragão (falecido) 

28 Thereza De Jesus Siqueira Barbosa Edgar 

30 Marcia De Castro Fantini Giffoni 
 

Assuntos da Turma em destaque: 

 Realizamos nosso almoço de setembro no clube Germânia. Dos 44 inscritos oito 

não compareceram. O cardápio foi de altíssima qualidade. Coquetel, whisky, 

vinho, cerveja, refrigerantes e uma sobremesa de strudel que motivou alguns a 

repetir. Como sempre ambiente muito agradável. Continuamos sentindo falta 

de nossos Fuzileiros. 

 Nosso colega Vitor encontra-se hospitalizado e fez uma cirurgia de fêmur após 

levar um tombo e quebrar a perna. Nossa colega Moura se recupera de um 
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tombo que levou ao viajar para Grécia. Apresentamos votos de pronto 

restabelecimento. 

 Nosso próximo evento será o passeio a Petrópolis/Itaipava na pousada de Pedra 

Bonita. Estão inscritas 18 pessoas. Iremos de ônibus fretado que ficará a nossa 

disposição para os passeios. O programa foi elaborado com muito carinho, 

incluindo visita guiada a Cervejaria Bohemia, visita à feirinha de Itaipava, especial 

convite para uma visita na casa do Saint Edmond a quem agradecemos e um 

jantar no restaurante Torre do Castelo em Itaipava e visita ao Vale do Amor.  

 Nosso site está em reformulação. Emitam suas avaliações. 

 Nosso ano está acabando. Em outubro não teremos almoço por causa da 

viagem a Itaipava/Petrópolis. Nosso último evento será o almoço de fim de ano 

em 28/11/19 na Boate Galera, no Piraquê, quando haverá Assembleia Geral 

para eleição da nova Diretoria. 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 outubro de 2019          

Gustavo Benttenmuller 
     Presidente da ATQ 

http://www.turmaquevedo.org/

