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Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim Nº 5 – Abril de 2022 

Amigos de ontem, de hoje e de sempre; 

Nossos parabéns aos 16 colegas e quatro esposas aniversariantes de abril. 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 Luiz Fernando Trigo de Loureiro 

05 Artur Xavier Moreira 

10 Gilberto Souza Esmeraldo 

11 Serge Torres de Carvalho  

12 Victor Luiz de Lima Ferreira Alves e Aristóteles de Morais Pinto 

17 Roberto Luiz Pereira Dias 

18 Jorge de Carvalho Lopes 

20 Oscar de Oliveira Fernandes Júnior 

22 Jorge Roberto Passos da Costa e Celso Blanco Domingues 

23 Jeronymo Francisco Mac Dowell Gonçalves 

27 Luiz Fernando Cunha de Oliveira 

29 Antonio Carlos Sant'Anna Sampaio 

30 Luiz Gonzaga Machado de Mendonça 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

22 Geny T.S. Cesário Cesário 

25 Elsa Paula Figueroa da Veiga Cabral Veiga Cabral 

25 Neiva Rosane Souza Mendes Benttenmuller 

30 Lucia Helena Rocha de Albuquerque Athayde 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

• Em 16 de março tivemos na sede social do Clube Naval nosso almoço com 40 

participantes revestido de alegria e animação, quando homenageamos o AESQ 

Palmer, Presidente do Clube Naval. O AESQ Palmer disse que estava se sentindo 

como se estivesse em sua turma. A ele oferecemos o livro da Turma Quevedo 

por intermédio do AESQ Mac Dowell. O VALTE Veiga Cabral ofereceu à biblioteca 

do Clube Naval na pessoa do AESQ Palmer os dois volumes do livro “Essência”, 

de autoria e ofertado pelo Ednilo. É ótimo encontrar amigos de sempre. 

Agradecemos a presença de nossos Fuzileiros. Tivemos a presença do Esmeraldo 

que há muito não aparecia e ainda de nosso AESQ Mac Dowel, VALTE Veiga 
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Cabral, ex-Presidente do Clube Naval, VALTE Taveira, CALTE Antônio Fernandes 

e o CAlte. FN Cândido abrilhantando nossa ágape. As fotos do evento foram 

divulgadas no Grupo Zap ATQ e estão no site. 

• Em 29 de abril, sexta-feira, teremos nosso almoço com esposas no Clube 

Germânia, a partir de 12h. O clube situa-se na Rua Antenor Rangel 210, Gavea. 

Estimamos que nos prestigiem com sua presença. O cardápio constará de: 

 

PRINCIPAL: 

• Medalhões de filé ao molho champignons 

• Filé de linguado ao molho de amêndoas 

• Salsichas brancas e vermelhas 

• Kassler 

 

GUARNIÇÕES:  

• Arroz branco 

• Arroz com amêndoas 

• Panachê de legumes 

 

FRIOS: 

• Carpaccio de salmão 

• Carpaccio de carne 

• Salaminhos 

 

SALADAS: 

• Batatas 

• Caesar 

• Salpicão 

 

SOBREMESA: 

• Apfelstrudel com creme 

• Quindim  

 

Bebidas 

 Chop, refrigerante e água. E ainda Whisky e vinho pela ATQ.  

 

Preço 

O preço por pessoa será de R$100,00 

 

• Nossos cumprimentos ao casal Roberto Dias e Cremilda pelas bodas de ouro de 

50 anos que completam dia 10 de abril. Que Deus os abençoe. 

• Nossa Ata da Assembleia de 10DEZ21 foi registrada. Tive que tirar um certificado 

digital como Presidente da ATQ, mais uma burocracia insana e fornecemos a Ata 

registrada e carta ao gerente do Banco do Brasil ao Pardal para movimentar a 

conta. 
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• Agradecemos o grande esforço do Pardal em tentar movimentar a conta com a 

má vontade do gerente da Agência Leblon e finalmente a boa vontade do 

gerente da Agência de Copacabana. A partir de 31 de março passamos a poder 

movimentar a conta. Tivemos que cobrir as despesas da ATQ até então, Pardal e 

eu, e tive que usar o cheque especial com despesas de IOF e juros no valor de 

R$234,60 que vou pedir indenização à ATQ. 

• Agradecemos ao Vieira o fornecimento de nosso Estatuto à Karla para fins de 

registro na Certificação Digital. 

• Em conversa com alguns colegas, inclusive com o Veiga Cabral, recebemos a 

sugestão no último almoço de ampliar o período da Diretoria da ATQ atualmente 

de 1 ano, considerando as despesas e burocracia envolvidas. Aguardo sugestões 

de ampliação do prazo para realizarmos uma Assembleia alterando o Estatuto. 

• Estamos com pendências da ATQ junto a Receita Federal com relação a 

Declaração de Imposto de renda não entregues. A Karla está resolvendo. 

• Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados informando -

nos ou ao Sá Freire, as alterações, vejam os Avisos do Presidente e apreciem as  

inovações tecnológicas.  

Afetuoso abraço. 

                Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ  

http://www.turmaquevedo.org/

