Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim Nº 4 – Março de 2022
Amigos de sempre;
Nossos parabéns aos 12 colegas e quatro esposas aniversariantes de março. 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
09
13
16
17
19
22
26
28
29

Aniversariante
Raymundo Luiz Garcez Palha
Álvaro Buarque Goulart
Adelny de Mendonça Leite
Alberto Machado Corrêa Neto e Ademar Rodrigues Berger
Antônio Louro
José Lyra Barroso de Ortegal e Nélio Achão
Edgar Nilton Rezende Barbosa
José Augusto Vieira
Gastão Luiz Machado Rangel
Júlio César Menezes de Saint Edmond

Esposas
Dia
10
13
18
19

Aniversariante

Marido
Pimentel Mello
Gilson Pardal
Goulart
Xavier

Regina Helena Guimarães Mello
Sueli Segovia Barbosa
Leny Goulart
Reinilda Escobar Carvalho

Assuntos da Turma em destaque:
•

•

Em março teremos nosso primeiro almoço no dia 16, quarta feira com a presença
das esposas na sede social. O AESQ Palmer Presidente do Clube estará presente,
será homenageado pela ATQ e ofertado um livro da Turma. Será importante o
máximo de adesões. Informem ao Alemão quem aderir por favor.
Estamos programando para 12 de maio, quinta feira a 15 de maio domingo,
quando retornaremos após o café da manhã, uma viagem ao Hotel Fazenda
Ribeirão, em Barra do Pirai, com diversas atrações para lazer, facilidades de
acesso e preços do casal a partir de R$2.754,00,00, dependendo do local
escolhido para o chalé, com todas as refeições incluídas. Vamos espairecer.
Precisamos! Há um crédito de uma diária para quem já fez a reserva. Detalhes
da acomodação, forma de pagamento do sinal de reserva e da estadia para ainda
os que querem aderir devem ser acertados com a Sra. Simony pelos telefones
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•
•

•
•

•

•
•

•

(24) 99936-8452 (WhatsApp) ou (24) 2447-7650. Mencionem que são da Turma
Quevedo. Informem ao Wegmann por favor.
Acessem o site https://www.fazendaribeirao.com.br/contatos.asp e vejam
que beleza de hotel.
A Ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de dezembro de 2021 está em
processo de registro e é lento. Somente após registrada poderemos movimentar
a conta pelo Pardal. Enquanto isso estamos cobrindo as despesas com recursos
próprios da Diretoria.
Nosso colega PARDAL, ilustre Diretor Financeiro da ATQ, encontra-se com alta
em casa e está bem.
Estamos publicando os aniversariantes do mês no último dia do mês anterior,
antes do Boletim, para não perdermos a oportunidade de quem aniversaria no
primeiro dia do mês.
Como solicitamos no Boletim anterior os aniversariantes do mês, por favor
remetam seus currículos resumidos quando na ativa e na reserva. Somente o
Garcez remeteu em fevereiro. Ainda está em tempo. Pretendemos nos conhecer
melhor e orientará um segundo livro da ATQ.
O grupo das meninas da ATQ no Zap está bombando!
Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e
estamos implantando. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam suas
avaliações.
Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados informando
ao Sá Freire 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
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