Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim 9/2019
Prezados Colegas, estimados Amigos;
Nossos parabéns aos aniversariantes de julho que são em grande número! Sejam muito
felizes, desfrutem de muitas alegrias e harmonia entre seus familiares e a saúde seja
renovada todos os dias. Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus
respectivos nomes e as esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:
1 - Claudio José da Matta e Roberto Costa Rodrigues;
3 - Paulo Henrique Medeiros Ferro Costa;
4 - Hildebrando Mollick;
5 - Ronald Cardoso Guimarães;
7 - Epaminondas Martins Freire;
8 - Pery Leão Silva;
9 - Mário de Almeida Vidal;
11 - Geraldo da Costa Veloso e Eduardo Ubirajara Mello de Almeida;
12 - Marcos Rubens da Silva Grillo, Victor Augusto Moreira Brandão, Ivan Pereira de
Souza, Haroldo Medeiros Duarte;
14 - Raymundo Sant'Anna Rocha;
16 - Ronaldo Schara;
17 - Paulo Mário Beserra de Araújo, Carlos Francisco Procópio Farias e Fernando
Augusto Rocha Fernandes;
18 - Francisco de Oliveira Lima e Antonio Carlos Righi Mendes;
20 - Wilson Frazão Braga, Rubens Mário Berlink Ayres do Nascimento, Oscar Santiago
Rodrigues e Fernando Marcelo Moniz Ribeiro;
22 - Clóvis Winklewski de França;
23 - Carlos Rogério Bonorino Nobre e Adauto Luiz dos Santos;
24 - Marcio Edmundo Silva Sales, Hanibal Cezar de Carvalho e Silva, Milton Alves
Ramires;
25 - Carlos Alberto de Paiva Nascimento;
28 - Odamil Alves Lima, Renaldo Pereira Nunes e Ivan Carneiro da Cunha; e
29 - Moacyr Monteiro Baptista.
Esposas

•
•

Elisete Grandi Pereira - dia 3 - Cândido; e
Aidê Maria Ostwald Luz - dia 12 - Luz.

Assuntos da Turma em destaque:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Realizamos nosso almoço somente para cavalheiros no dia 19 de junho, na sede
social do Clube Naval com 31 presentes. No almoço foi aprovado por
unanimidade a realização da Assembleia Extraordinária para apreciação da
atualização do Estatuto, do novo Regulamento, aumento de mensalidade de
R$10,00 e apreciação do relatório semestral de nossas atividades que está sendo
encaminhado junto com esse boletim.
No dia 2 de julho o Comte Valgas, nosso colega, apresentará palestra no Clube
Naval Charitas, em Niterói, às 19h, sobre o tema “Meteorologia e Oceanografia
- costa leste brasileira”. Convidamos a todos para prestigiar e obter novos
conhecimentos.
Nossa Assembleia será na sede social do Clube Naval, no dia 17/7/19, às 11h no
salão do 6º andar do Navegador. O Edital está sendo distribuído juntamente com
a minuta do Estatuto e do Regulamento. Essa distribuição prévia visa dar tempo
para que apresentem suas contribuições na Assembleia, ou antecipadamente
por e-mail, para serem debatidas, especialmente para aqueles que não puderem
comparecer.
Com relação ao Estatuto estamos propondo torná-lo mais genérico e os
necessários detalhamentos constarão do Regulamento. Assim qualquer
alteração no futuro pode ser feita no Regulamento que não precisa ser registrado
na Receita Federal e cuja burocracia é dispendiosa.
Estamos programando para este mês de julho nosso próximo encontro para um
brunch na Ilha Fiscal que substituirá o almoço mensal tradicional. Os detalhes
serão divulgados oportunamente.
Nosso almoço de fim de ano e eleição da nova Diretoria está programado para
28/11/2019 na boate Galera do Piraquê.
Nosso site continua em fase de melhoramentos. As sugestões encontram-se em
aberto até que fecharmos o projeto. Estará pronto em seis meses.
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.
Visitem nosso site, www.turmaquevedo.org, atualizem seus dados informando
ao Vieira as alterações, vejam os Avisos do Presidente, e apreciem os artigos e
livros postados nas janelas de produção cultural e inovação tecnológica.
Um forte Abraço
Rio, 1º de julho de 2019
Gustavo Benttenmuller Presidente
da ATQ
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