Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim 7/2019
Prezados Colegas, Amigos queridos dos bons tempos de adolescência;
Nossos parabéns aos aniversariantes de maio, muita saúde, muitas alegrias e harmonia
entre seus familiares, com aniversários que ocorrerão nos dias indicados ao lado de seus
respectivos nomes:
 Bruce - 02
 Magliano - 05
 Gilson - 06
 Olney - 07
 D’Ávila - 09
 Magarinos - 11
 Cesário - 13
 Athayde - 14
 Capiberibe e Ivan Prado - 21
 Ronaldo – 22
 Ramos de Azevedo e Sidarta – 28
 Sérgio Brilhante – 30
Esposas aniversariantes de maio, com datas já cadastradas ou informadas:
 Maria Lúcia (Taveira) - 05
 Myrian (Bonorino) – 05
 Rosemary (Quevedo) – 05
 Lúcia (Godofredo) – 11
 Sonia (Olney) – 15
 Vera (Beranger) - 20
Assuntos da Turma em destaque:


Realizamos nosso passeio a Paraty numa viagem agradável em ônibus
frescão, para maior conforto de todos, com 31 participantes.
O tempo bom contribuiu para que passássemos ótimos momentos,
embebidos na natureza, em praias exuberantes e singraduras no Saveiro que
lembravam nossas antigas patescarias, com o melhor de tudo - nossos
gostosos bate papos.
Peixe, camarão, lula, caipirinha e cerveja, tudo providenciado com esmero
por nossa equipe de logística chefiada por nosso Diretor Social, o Wegmann,
e composta pelo Rodrigo (filho do Wegmann e grande reforço), Luz, Vieira e
Fernandes nosso querido Tonico. Um apoio especial da Neuza, esposa do
Vieira orientando a cozinheira.

No domingo uma ventania durante a noite deixou nossa Pousada sem luz,
mas como a temperatura estava amena deu tudo certo. A pousada muito
bem cuidada, com jardins que convidavam o Almeida a expressá-los em mais
uma de suas inúmeras pinturas.
Tivemos a presença do Almeida e Marcia, do Godofredo e da Lucia o que
muito nos alegrou. Não percam o próximo evento que promete ser ótimo.


Ainda não conseguimos fazer a 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 passeio a Paraty serão postadas no site.



Nosso site está em fase de melhoramentos. As sugestões encontram-se em
aberto até que fechemos o projeto. Estará pronto em seis meses.



Apresentamos nossas condolências à família do Waldemar Araújo Filho
(Mico), um de nossos atletas de referência, falecido em Jacuecanga onde
residia. O Vieira contatou a Elizabeth, sua esposa, e deu as orientações
necessárias para receber a pensão e seguros. No jogo do Fluminense o
Waldemar foi homenageado com um minuto de silêncio no Maracanã. A
missa de sétimo dia será dia 6 de maio as 11h na igreja Santa Cruz dos
Militares.



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. Já recebemos alguns, mas faltam muitos.



A Diretoria da ATQ comunica o cancelamento da Assembleia
Extarordinária que seria realizada em 14 do corrente, conforme
convocação anterior.
Outra data e local serão divulgados oportunamente.
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.




Forte abraço.
Rio de Janeiro, 1º de maio de 2019
Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira
Presidente da ATQ

