Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim 10/2019
Amigos de muitas jornadas;
Nossos parabéns aos 17 colegas e uma esposa aniversariantes de agosto. Alegria, muita
saúde, disposição e a realização de suas aspirações, juntamente com seus familiares. Os
aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e as
esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:
Dia
1
3
3
3
4
6
7
8
9
9
19
20
22
25
29
29
30

Aniversariante
Romildo Bezerra Valente
Manoel José Cunha Albuquerque
Ednilo Gomes Soares
Antonio de Loureiro Gil
Remo Boccadoro Filho
Sergio Tinoco Vogel
Roberto Coelho Figueiredo Costa
Osvaldo VILELLA Dias
Alberto Tourinho dos Santos
Ervé Nogueira
Roberto Olívio Nunes
Nélio Marques da Silva
Luiz Sergio Silveira Costa
Rubens Muniz
Sergio Kahl de Assumpção
José Luiz Lippi Leite
Amílcar Rodrigues da Silva

Esposas
Dia Aniversariante
24 Neuza Gomes Vieira

Marido
Vieira

Assuntos da Turma em destaque:
•

Realizamos nossa Assembleia dia 17 na sede social do Clube Naval. Apesar do
frio e da chuva compareceram 15 membros da turma e a presidência coube ao
Fernandes. Foram aprovados por unanimidade nosso relatório semestral de
atividades realizadas, o aumento da mensalidade para R$30,00, cujo reajuste
não ocorria desde 2014 e tivemos três artigos do estatuto atualizados.
Solicitamos à PAPEM o reajuste. Destravamos o estatuto com relação à gestão
financeira e tornamos mais justas as participações dos não contribuintes nos
eventos, que pagarão 20% a mais. Estamos trocando a conta da Caixa Econômica
para o Banco do Brasil. Ressaltamos a participação de nossa Contadora Karla

•

•

•

•

•

•
•

•

Mangia que nos trouxe uma alternativa de alterar o Estatuto em partes
essenciais sem necessitar registrar na Receita, e ainda, recuperou a Ata histórica
da criação de nossa Associação.
Nosso querido colega Claudio José da Matta, nos deixou em 13/7/19. Que Deus
o tenha e ampare no plano espiritual. Nossos pêsames à Sra. Silvana. O Vieira
compareceu ao enterro dia 14/7/19, representando a turma, e uma coroa de
flores foi ofertada. Foram oferecidos à viúva nossos préstimos para orientá-la
com as providências legais.
No dia 23 de julho tivemos nosso almoço mensal com a presença de 26 pessoas,
incluindo as esposas, na Boate Galera, no clube Piraquê. Foi uma tarde
agradabilíssima que iniciou as 12h e estendeu-se até as 17h. São momentos
como esse que valem a pena.
No próximo dia 21 de agosto, quarta-feira teremos um churrasco no Piraquê em
comemoração do Dia dos Pais. Favor fazer as inscrições com o Vieira.
(avieirax@gmail.com). Não percam!
Estamos programando para o final de setembro nosso passeio para
Conservatória. O Wegmann está ultimando a negociação. Iremos numa sextafeira, dia 27 de setembro pela manhã, almoçaremos lá e retornaremos dia 30
segunda-feira após o café da manhã, a confirmar. Vamos às serestas! Adesões
com o Vieira. (avieirax@gmail.com).
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).
Nosso site continua em fase de melhoramentos. As sugestões encontram-se em
aberto até fecharmos o projeto. Estará pronto em três 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 agosto de 2019
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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