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Associação da Turma Quevedo - ATQ 

Boletim Nº 6 – Maio de 2022 

Amigos de sempre; 

Nossos parabéns aos 13 colegas e quatro esposas e uma viúva, aniversariantes de maio. 

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 

02  Roberto Antonio Las Casas Bruce 

05 Paulo Magliano Ribeiro 

06 Gilson Leal Barbosa 

07 Olney Ladeira de Souza 

09 Antonio Paulo D'Ávila Carvalho Filho 

11 Maurício Magarinos de Souza Leão 

13 Paulo Cesário 

14 Fernando Manoel Athayde Reis e José Carlos da Silva Fontella 

21 Ivan Prado 

22 Ronaldo Machado da Silva 

28 Sidarta Ribeiro Gomes  

30 Sergio Brilhante de Albuquerque 

 

Esposas 

Dia Aniversariante Marido 

5 Maria Lúcia Gonçalves Martins Taveira Taveira 

5 Myrian Guimarães e Silva Nobre Nascimento Bonorino 

27 Diva Pessoa Garcez Garcez 
29 Rosemary Pereira Quevedo Quevedo (Falecido) 

30 Yaci Luiza Alves Albuquerque Manuel 

 

Assuntos da Turma em destaque: 

• Em 29 de abril tivemos nosso almoço no Clube Germânia com um recorde de 66 

participantes. Nossos colegas Athayde e sua esposa Lucia vieram de Rezende e 

nosso colega Ferreira Alves veio de Santos. Nosso colega Ednilo e sua esposa Fani 

vieram de Portugal, que beleza. Abrilhantaram com suas presenças, o que há 

muito não ocorria por conta da pandemia, o Luiz Sérgio, o Xavier, o Valente e o 

Goulart acompanhados das respectivas esposas e o Asclepíades, Berger e a Irma, 

viúva do Sergio Nunes (Vitamina) 

• O coquetel e o Buffet foram de primeira qualidade, incluindo comida alemã 

apreciada por alguns colegas. O atendimento foi primoroso e o clube situa-se nu 
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local bucólico cercado de muito verde e de natureza exuberante. Tivemos 

problemas de trânsito ruim por conta de um acidente no Jardim Botânico e por 

termos escolhido uma sexta-feira, a pedidos, o que mostrou não ser um dia 

adequado. Isso, entretanto não tirou o brilho de nosso encontro. 

• Nossos agradecimentos ao Dias por ter adquirido o vinho em promoção, de 

excelente bom gosto, 10 garrafas de tinto e seis de pro-seco, que entregou na 

véspera ao clube para gelar. Foi tudo consumido além da cerveja e de 3 litros de 

Whisky que comprei também em promoção.  

• O Dias ajudou-me muito no fechamento das contas porque o Clube estava 

cobrando 4 almoços a mais, o que não batia com nossas contas. O nosso Diretor 

Financeiro não pôde comparecer. Na verdade, descobrimos que quatro 

participantes não tinham pago. Pedimos desculpas à gerência que foi muito 

solicita e pagamos a diferença de R$660,00. Subsidiamos o almoço em R$65,00 

por pessoa. 

• Foram sorteados 3 exemplares do livro “Náufragos no Porto de autoria e doados 

pelo Ednilo e um livro de Antologia sobre veleiros doado pelo Ivo Barata. Tive a 

sorte de ganhar um exemplar de “Náufragos no Porto” 

• Cantamos os parabéns para as aniversariantes presentes e a Neivinha e a Lucia 

do Athayde apagaram as velinhas em um bolo oferecido pelo Clube. 

• Homenageamos a nossa contadora TOP 10 Karla Mangia com uma lembrança do 

Boticário e pedimos ao Fernandes para dizer algumas palavras e oferecer à Karla 

o presente. Foi o Fernandes que a trouxe para a ATQ quando foi Presidente e a 

partir daí nossas pendencias fiscais foram todas resolvidas. 

• O Athayde usou da palavra para agradecer o apoio e as orações dos colegas 

quando teve o COVID 19. Conte sempre conosco. A Lucia foi de uma dedicação 

extrema. Ficamos felizes em constatar sua recuperação. Grande Guerreiro! 

• Agradecemos sensibilizados as doações de alimentos e de dinheiro para apoiar 

as 80 quentinhas que semanalmente são confeccionadas pela Neivinha e 

distribuídas para os pobres de rua. 

• O Valgas nos brindou com álbum de nossa formatura e documentos antigos que 

fotografaremos para colocar em nosso histórico, no site ATQ. O Mac Dowel 

trouxe-nos um exemplar do Quevedão, lembram? Também vamos fotografar 

para colocar no Histórico de nosso site. 

• Foram postadas fotos do almoço no Grupo ATQ e no site ATQ. 

• Nosso próximo almoço será no Piraquê, um churrasco grandioso em 

homenagem ao Dia das Mães, e ocorrera dia 18 de maio, numa quarta-feira. 

Espero contar com uma adesão semelhante a do Clube Germânia. 

• Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e 

estamos implantando. A Nirma informou a data de seu aniversário e seu e-mail. 

Vamos incluir no site e no grupo de divulgação das notícias. O Jomar está fazendo 

um ótimo trabalho. Emitam suas avaliações. 



 

3 
 

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

informando as alterações, vejam os Avisos do Presidente e apreciem os artigos 

postados nas janelas de produção cultural e inovação tecnológica.  

Afetuoso abraço. 

Rio de janeiro, 2 de maio de 2022 

                Gustavo Benttenmuller 
    Presidente da ATQ  

http://www.turmaquevedo.org/

