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Associação da Turma Quevedo ATQ 

 Boletim Nº 12 - Novembro de 2022 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 7 colegas e duas esposas aniversariantes de novembro. 

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 

08 Áttila Augusto Cruz Machado 

09 Antonio Sergio de Cajueiro Costa 

12 Clóvis Augusto Nery 

15 Humberto Sauer da Conceição 

18 Sérgio Henrique Lyra Barbosa 

20 Milton Benevides dos Guaranys 

 

Esposas 

 Dia Aniversariante Marido 

05 Martha Lubi Louro Louro 

20 Sonia Maria Sá Peixoto Costa Luiz Sérgio 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

• Em 19 OUT22 tivemos o nosso almoço na sede do Clube Naval, só para homens, 

atendendo a pedidos e à pesquisa realizada. Foram 24 participantes num 

encontro onde  companheiros que não víamos há tempos compareceram como 

Oliveira, Berger, Luiz Sérgio, Asclepíades, Erve, Gaveta, Magliano, Jose Mauro, Sá 

Freire e Sidarta. O Garcez esteve presente apesar das dificuldades da saúde de 

sua esposa. Obrigado Garcez. A presença de todos vocês faz a diferença. 

• Nosso amigo Ivo Barata ganhou o prêmio da Regata da Escola Naval 2022. 

Parabéns ao nosso grande veleiro. 
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• Na próxima Assembleia vamos propor para votação opções de almoços só para 

homens na sede e almoços com as esposas. Na sede sempre que não atingimos 

o quórum mínimo temos que pagar pelas ausências. 

•  Vamos ainda propor a contratação de uma Gerente Financeira que seria a 

Karla para facilitar o trabalho do futuro diretor financeiro, a quem caberia 

apenas autorizar os pagamentos para Karla executar. Vamos também propor 

na Assembleia, atendendo a sugestões, aumentar o tempo de gestão da 

diretoria para 2 anos.  

• Nosso próximo almoço será com as esposas dia 30 NOV22 na Boate Galera no 

Piraquê a partir de 13h. 

• Nosso almoço de fim de ano com a Assembleia para eleição da nova Diretoria, 

cumprindo o Estatuto e com proposta de alteração no mesmo será no Clube 

Charitas no dia 15 de dezembro. Está aberta a apresentação de candidatos para 

próxima Diretoria. 

• Estamos em nossas orações pela rápida e completa recuperação de um AVC de 

nosso estimado amigo Ricardo Markenson. 

• Estamos em nossas orações pela rápida e completa recuperação de nosso 

estimado amigo Valente que quebrou duas costelas por conta de um tombo. 

• Nosso amigo Sergio Henrique Lyra Barbosa continua em casa de repouso com a 

devida assistência. Sua ex-esposa Gilda faleceu. A Dirce faz visitas frequentes e 

nos dá notícias. 

• Soubemos do falecimento de nosso colega Hélio Trigueiro que muito contribuiu 

para a elaboração do livro da turma Quevedo e cuja eficiente coordenação foi 

do Xavier. 

• Nossa contadora Karla Mangia caiu da escada e quebrou o cóccix. Encontra-se 

em repouso com colete e está melhorando todos os dias. Tenho acompanhado 

diariamente. 

• No próximo ano vamos tentar fazer algumas viagens se vocês concordarem. Será 

tema de Assuntos Gerais de nossa próxima Assembleia. 

• Fizemos uma pesquisa por e-mail sobre a doação anual de R$700,00 para o 

Programa Social de alimentação dos moradores de rua com 80 quentinhas por 

semana e somente duas pessoas discordaram.. 

• Estarei ausente do Rio de 3NOV a 8NOV em viagem para Fortaleza. 

• Atualizem seus dados informando para meu e-mail 

gbenttenmuller@gmail.com  principalmente o nome da esposa, dia e mês do 

respectivo aniversário e atualizem os telefones e endereços.  

• Nosso Grupo no Zap encontra-se com 87 participantes em 31OUT. Parabéns ao 

esforço hercúleo do Wegmann. Acreditamos que com maior interação nossa 
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Turma, que sempre foi uma referência, amplia sua projeção e exemplo para as 

demais. 

• O Grupo das Meninas no ZAP atualmente possui 24 participantes que 

interagem de forma intensiva. Parabéns às Meninas. 

•  Nessa oportunidade convidamos aqueles que ainda não contribuem para que 

o façam para usufruir de nossos passeios, almoços e encontros, sempre muito 

animados, além do apoio que as famílias recebem quando mais necessitam e 

das informações atualizadas de interesse sobre a Marinha.  

 

Afetuoso abraço. 

 

Rio 31 de outubro de 2022 

Gustavo Benttenmuller 

Presidente da ATQ 


