Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim 3/2022 – 1 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
01
02
05
08
16
20
24
25
28

Aniversariante
Pedro Gomes de Paiva
Elcio da Silva Barbosa e Ivo Barata
Ricardo Markenson
José Emílio Turano Bastos
Jair José da Rocha Junior
João Adolpho Beranger de Almeida
Asclepíades José Colmeraurer dos Santos
Milton Xavier de Carvalho Filho
Antonio Carlos Ferreira Figueiredo e João Otavio Abraham

Esposas
Dia Aniversariante
Marido
Norma
Gomes
Valente
Valente
07
19 Ângela Maria Magarinos de Souza Leão Magarinos
Assuntos da Turma em destaque:
•
•
•

•
•
•
•

Em fevereiro não teremos almoço porque é o mês de pique da pandemia.
A passagem da Diretoria será feita individualmente entre os Diretores como
melhor combinarem considerando o pique da pandemia.
Estamos ultimando providências junto a nossa estimada contadora Karla para o
registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de dezembro de
2021.
Divulgamos o Bono com os reajustes das mensalidades da Unimed a partir de
1MAR22
Não esqueçam de fazer a prova de vida no mês do aniversário.
Divulgamos o aumento de preços nos almoços da Praça Darmas do Clube Naval,
sede social com as opções de cardápio e orientações para os almoços de turma.
Nosso site continua em reformulação. Temos agora mais uma janela aberta
denominada “Histórico da ATQ”, com preciosas contribuições do Valgas, e do
LUZ, onde inserimos alguns documentos desde o registro da criação da ATQ. O
Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam suas avaliações.
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•

•
•

•

•

Com muita tristeza ocorreu o falecimento da Therezinha em janeiro, esposa do
nosso Diretor Administrativo Sá Freire. A ATQ ofereceu como última
homenagem uma coroa de flores.
O Ednilo pediu para sair da coordenação de nosso segundo livro da ATQ
considerando suas atividades de escritor. Vamos tentar outro.
Estamos negociando nossa viagem para o Ribeirão de forma que aconteça na
primeira quinzena de junho. O hotel é muito agradável e apropriado para
crianças e idosos.
A partir desse mês peço a gentileza dos aniversariantes remeterem por e mail
para o meu e mail gbenttenmuller@gmail.com, os seus respectivos currículos
resumidos contendo suas atividades principais quando na ativa e na reserva.
Servirão de orientação para nosso novo livro.
Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados informando
as alterações e principalmente nome e data de aniversário das esposas.
Afetuoso abraço.
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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