Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim 11/2019
Amigos desde nossa juventude;
Nossos parabéns aos 23 colegas e 3 esposas aniversariantes de
setembro. Felicidades, muita saúde, disposição e a realização de seus
sonhos. Curtam juntamente com seus familiares e conosco no almoço
de setembro.
Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus
respectivos nomes e as esposas ao lado dos respectivos colegas, em
sequência:
Dia
1
4
6
8
9
10
11
12
13
15

Aniversariante
Dalton Lemos de Almeida
José de Aguiar Pereira Dantas
Paulo Roberto Valgas Lobo
Luiz Carlos Gonçalves Leite Pinto Garcia
Edison da Silva Nunes Filho
Fernando da Cunha Lopes
Ascanio José Leão
Marcelo Ozório Rosa e Eduardo Figueiredo Monteiro
Sérgio Caetano de Barros
Gustavo Bentenmuller Medeiros Pereira, Umberto Pivatelli e
Ronaldo Gomes Ferraz
Carlos Peres Quevedo
Raimundo Vieira Filho
Carlos Eduardo Peryassu Netto Teixeira e Francesco Pierro
Carlos Alberto Pimentel Mello
Olavo Siqueira da Silva Filho
Luiz Carlos Macieira, Trayahu Rodrigues Moreira Filho.
Silvio Valente da Silva e Rubem Alves de Sá Freire

17
19
21
26
28
29
30
Esposas

Dia Aniversariante
22 Maria Helena Tubino
Veloso
26 Tania Modesto de
Almeida Schara
30 Therezinha Correa de Sá
Freire

Marido
Veloso
Schara
Sá Freire

Assuntos da Turma em destaque:















Realizamos nosso almoço em comemoração ao dia dos Pais em
22 de agosto, no setor de churrasco do Piraquê. Na mensagem
ao Pai marinheiro, agradecemos nossos Pais pela formação dos
marinheiros de boa cepa e os nossos mestres representados pela
presença do Professor Carlos Alberto Coelho, nosso professor de
química no Colégio Naval, com 92 anos. Lembramos ainda que
devemos permitir aos nossos filhos que cuidem de nós.
Apesar da chuva tivemos 79 presentes dos 94 que confirmaram
presença. Sentimos falta de nossos Fuzileiros.
Foram distribuídas mensagens em garrafinhas aos Pais, criação
da Neivinha e todos ganharam bombons.
O churrasco estava excelente, regado a vinho, whisky e cerveja.
Pedimos uma salva de palmas ao Wegmann pela logística pesada
que enfrentou e pela captação dos interessados. Tivemos a
presença de nosso Comodoro, o CMG (IM) Monteiro a quem
agradecemos a acolhida e a presença. As fotos estão no site da
ATQ.
Apresentamos ao nosso colega Teixeira nossos sentimentos de
pesar pelo falecimento de sua esposa Helena em 3/8/19. Força
companheiro. Conte conosco.
A partir de agosto nossa mensalidade foi reajustada para
R$30,00 conforme aprovação em Assembleia realizada em
17/8/19.
Nossa conta corrente já foi transferida da Caixa Econômica para
o Banco do Brasil graças ao esforço do Dias para quebrar as
barreiras da burocracia.
Nosso Estatuto foi alterado, conforme aprovado na assembleia
de 17/8/19 e está em fase de registro por nossa contadora Karla
Mangia cujo trabalho tem sido excelente.
Nosso site está em reformulação. Emitam suas avaliações.
Nosso almoço de setembro será na Boate Galera do
Piraquê dia 24 de setembro, terça-feira. Serão divulgados
oportunamente os detalhes e convite para adesões.
Esperamos contar com todos.
Estamos programando para o início de outubro nosso passeio que
era inicialmente para Conservatória, mas foi trocado para
Petrópolis, na pousada Pedra Bonita que ficou pela metade do
preço em relação a Conservatória. Acessem o site da pousada e
vejam seus chalés e facilidades. Iremos numa sexta-feira, dia 4
de outubro pela manhã, almoçaremos lá e retornaremos dia 6,
domingo,
após
o
almoço.
Adesões
com
o
Vieira.
(avieirax@gmail.com). Há 15 Chalés reservados de um total de 27.
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Nosso almoço de fim de ano e eleição da nova Diretoria
está programado para 28/11/2019 na boate Galera do
Piraquê. Os candidatos para nova Diretoria queiram
apresentar-se por e-mail para o Vieira (avieirax@gmail.com).
Estarei fora do Rio de 3 a 17 de setembro.
Solicitamos que ao receberem este 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, 2 de setembro de 2019.
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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