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Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim 1/2023 – 3 de janeiro de 2023 

Amigos de sempre; 

Seja o Ano Novo portador de muitos encontros, alegrias e realizações. Muita saúde 

para todos. 

Nossos parabéns aos 10 colegas e 1 esposa aniversariantes de janeiro. Curtam com seus 

familiares, parabéns, saúde, muita paz e harmonia.  

 Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e as 

esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:   

Dia  Aniversariante 
03  Paulo César de Paiva Bastos 
04  Roberto Pinho Luz  
09  João Raphael Borja Reis de Moura  

10 Walter José Fonseca de Souza  

11 Rubens Peach Bravo  

12 Márcio Moutella Assumpção Taveira  

20 José Mauro Vasconcellos Rocha  

21 Sebastião Egydio Ferreira Costa 

27 Sérgio Teixeira Mendes  

29 Denis David Lupovici e Rui da Fonseca Elia 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

03 Aída Maria de Freitas  WINKLEWSKI  

 

Assuntos da Turma em destaque: 

• Divulgamos nossa mensagem de Natal e Ano Novo que foi inserida no site. 

• Nossa prova de vida deve ser feita para aniversariantes a partir de janeiro deste 

ano.   

• Tivemos nossa AGO em 16/12/2022, no Piraquê, presidida pelo Taveira e 

secretariada pelo Sá Freire, que aprovou com 30 votantes, a alteração do 

Estatuto, ampliando o mandato da Diretoria para 2 anos e inserindo um (a) 

Gerente Financeiro (a) para auxiliar o Diretor Financeiro nos pagamentos e 

balancetes. 

• A nova Diretoria eleita com exercício até DEZ23 compõe-se de: 

Presidente (Reeleito) – Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira 

Diretor Social – Carlos Roberto de Oliveira Candido Pereira 

Diretor Financeiro – Nilo Chalfun Homsy 
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Diretor Administrativo – Sidarta Ribeiro Gomes  

Agradecemos penhoradamente aos colegas que aceitaram participar da 

Diretoria. 

• Nosso especial agradecimento aos componentes da Diretoria que se despede, Sá 

Freire, Gilson Pardal, e Wegmann. Em especial ao Wegmann que participou de 

várias Diretorias com muito trabalho e dedicação e não pode continuar por 

motivo de saúde da Sonia. 

• Estamos aguardando os balancetes de JUN a DEZ22 elaborados pelo Gilson, 

conforme comprometeu-se na AGO, neste mês de  janeiro, para a prestação de 

contas. 

• Nossos parabéns aos estimados amigos Veiga Cabral e esposa pelas bodas de 

ouro completadas em dezembro/22. Que Deus abençoe essa bela união, muitas 

felicidades e muita saúde. 

• Em janeiro teremos almoço em 18JAN, a partir de 12h na sede social do Clube 

Naval, no Salão Azul, quarto andar, só para homens. Faremos nessa 

oportunidade a passagem de função da Diretoria. Solicitamos aos componentes 

da antiga e nova Diretoria que compareçam. 

•  Lista do almoço está aberta e os interessados devem preencher o nome na lista 

até 16JAN. 

• Ficamos felizes com a recuperação do Markenson, aos cuidados da Gisela. 

Fazemos votos que nossos estimados amigos LUZ e Valente tenham rápida e 

completa recuperação da saúde. 

• Nosso colega Saint Edmond encontra-se em viagem nos EUA. 

• Nosso site continua em aperfeiçoamento. O Jomar está fazendo um ótimo 

trabalho, como sempre. Emitam suas avaliações. 

• Nosso grupo da ATQ no Zap criado pelo Wegmann encontra-se com 84 

componentes.  

• O grupo das Meninas continua fazendo sucesso e muita interação com 25 

participantes. 

• Atualizem seus dados enviando e mail para gbenttenmuller@gmail.com 

Afetuoso Abraço. 

                Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ  


