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Boletim 6/2019
Prezados Colegas e Amigos de muitas vivências;
Nossos parabéns aos aniversariantes de abril, com votos de muita saúde, realizações
pessoais e familiares, com aniversários que ocorrerão nos dias indicados ao lado de seus
respectivos nomes:













Trigo de Loureiro – 1º
Artur – 5
Domingues – 9
Esmeraldo – 10
Torres – 11
Aristóteles e Ferreira Alves – 12
Dias – 17
Fernando Gonçalves e Jorge Lopes – 18
Fernandes Júnior – 20
Blanco e Jorge – 22
Mac Dowell – 23
Cunha de Oliveira - 27

Assuntos da Turma em destaque:








Agradecemos os cumprimentos recebidos pelo êxito de nossas
comemorações do Jubileu de Diamantes – 60 anos de entrada na Escola
Naval. Em especial destaco a mensagem do Veloso que nos deixou muito
emocionados. Essas mensagens serão agrupadas com o título de Ecos do
Jubileu de Diamantes e serão inseridas na janela de Produção Cultural do site
no mês de abril. Recebemos os livros Proa Norte de autoria do colega Hélio
Trigueiro e ‘As Minhas Cartas ao Leitor’ de autoria do Luiz Sérgio.
Faremos uma visita de agradecimento ao Almirante Sertã, Comandante da
Escola Naval, pelo apoio que nos deu e a sua equipe atenciosa e dedicada.
Nessa ocasião entregaremos o livro “Essência” de autoria do Ednilo, ofertado
para a biblioteca.
As fotos do evento serão postadas no site e distribuídas por Boletim
específico.
Nosso site está em fase de melhoramentos. As sugestões encontram-se em
aberto.
Solicitamos que ao receberem esse boletim enviem o nome completo de
suas esposas ou cônjuges com as respectivas datas de aniversário para
aperfeiçoarmos nosso site.









Este mês não teremos o almoço tradicional na sede social do Clube Naval
porque faremos nossa viagem a Paraty entre 26 e 28 de abril. A programação
detalhada será remetida posteriormente. Ainda há vagas no segundo hotel,
muito próximo ao primeiro que lotou. Comemoraremos os aniversariantes
de abril no passeio. Mandaremos outro comunicado a respeito.
Estamos atualizando nosso estatuto e criando o respectivo Regulamento da
ATQ. Divulgaremos as alterações para apreciação de todos e em seguida
faremos uma Assembleia para aprovar o Estatuto, o Regulamento e o
reajuste de mensalidade.
Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org , atualizem seus dados, vejam os
Avisos do Presidente, e apreciem os artigos e livros postados nas janelas de
produção cultural e inovação tecnológica.
Sugestões e propostas de eventos e palestras serão bem-vindas e estão
abertas também para esposas e sócios honorários.
Forte abraço.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019
Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira
Presidente da ATQ

