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Associação da Turma Quevedo – ATQ  

Boletim Nº 9 - Agosto de 2022 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 16 colegas e duas esposas aniversariantes de agosto. 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 Romildo Bezerra Valente 

03 Ednilo Gomes Soares, Manuel José Cunha Albuquerque e Antônio de Loureiro Gil 

04 Remo Boccadoro Filho 

06 Sérgio Tinoco Vogel 

07 Roberto Coelho Figueiredo Costa 

08 Osvaldo VILELLA Dias 

09 Ervê Nogueira e Alberto Tourinho dos Santos 

19 Roberto Olívio Nunes 

20 Nélio Marques da Silva 

22 Luiz Sérgio Silveira Costa 

25 Rubens Muniz 

29 Sérgio Kahl de Assumpção e José Luiz Lippi Leite 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 
22 May Rodrigues Leão Silva Pery 

24 Neuza Gomes Vieira Vieira 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

• No dia 16 de julho de 2022, sábado, tivemos nosso almoço no Piraquê com a 

adesão de 34 pessoas. Destacamos a presença do Luz com a Aidê,  já em franca 
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recuperação do joelho, do Simões Teixeira acompanhado da Eliane e do Paiva 

com a Ivani que há muito não apareciam. Percebemos que alguns 

companheiros não puderam comparecer por ser sábado, dia em que têm 

compromisso com as respectivas famílias. Vamos reformular. 

• No almoço tivemos um ambiente descontraído com conversas interessantes 

com o Taveira relatando sua viagem à China com seus contrastes e com o Rocha 

Loures com suas experiencias e visitas a diversos países inclusive à China 

quando comandava Navios Mercantes.  

• Ainda no almoço a Neivinha inovou com uma brincadeira de amigo oculto, 

quando cada um dos presentes recebia um número e sorteavam, presenteando 

o amigo sorteado com uma barrinha de chocolate e um abraço. Ambiente 

alegre e descontraído, valeu a pena. 

• Nosso próximo almoço, em comemoração ao Dia dos Pais será numa sexta 

feira, dia 26 de agosto no Clube Naval Charitas em Niterói. Teremos um ônibus 

saindo do Piraquê as 12h e vamos fazer um pequeno tour pelas praias de 

Niterói até chegarmos à Praia de Charitas, onde fica a sede oceânica do Clube 

Naval. 

• No Clube Charitas teremos um tour guiado por funcionário do clube para 

conhecermos suas facilidades 

• O almoço será na churrasqueira em frente ao mar, num ambiente agradável, 

com música ao vivo e um bingo que será conduzido pela Neivinha. O 

churrasqueiro será o mesmo que sempre nos apoia no Piraquê e teremos como 

sempre o Alemão como supervisor e contribuinte com suas iguarias. O ônibus 

nos trará de volta cerca de 17h.  A bebida será por conta da ATQ incluindo 

Whisky, caipirinha, cerveja, vinho, refrigerantes e água com e sem gás. Não 

percam! 

• Informem a atualização de seus dados incluindo alterações de endereço e-mail 

e telefones, bem como o nome completo das esposas ou companheiras com a 

data dos respectivos aniversários. 

• Nosso Grupo no Zap encontra-se com 88 participantes em 30JUL22 interagindo 

bastante. Parabéns ao esforço hercúleo do Wegmann. Acreditamos que com 

maior interação nossa Turma que sempre foi uma referência, amplia sua 

projeção e exemplo para as demais.  

• Por sua vez o grupo das Meninas da ATQ continua fazendo sucesso com 17 

participantes e ampliando. Vou colocar a Neivinha também como 

administradora do Grupo. 

Afetuoso abraço. 
Gustavo Benttenmuller 
Presidente da ATQ 


