Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim 1/2020 – 3 de janeiro de 2020
Amigos de sempre;
Nossos parabéns aos 11 colegas e 2 esposas aniversariantes de janeiro. Curtam com seus
familiares, parabéns, saúde, muita paz e harmonia.
Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e as
esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:
Dia Aniversariante
03
04

Paulo César de Paiva Bastos
Roberto Pinho Luz
João Raphael Borja Reis de Moura
Walter José Fonseca de Souza
Rubens Peach Bravo
Márcio Moutella Assumpção Taveira
José Mauro Vasconcellos Rocha
Sebastião Egydio Ferreira Costa
Sérgio Teixeira Mendes
Denis David Lupovici e Rui da Fonseca Elia

09
10
11
12
20
21
27
29

Esposas
Dia Aniversariante
03 Aída Maria de Freitas
12 Maria Célia Ziegler de Saint Edmond

Marido
WINKLEWSKI
SAINT EDMOND

Assuntos da Turma em destaque:








Realizamos nosso almoço juntamente com nossa Assembleia Geral Ordinária,
em 10 de dezembro de 2019, esta presidida pelo Fernandes, no Clube Germânia.
Compareceram 55 pessoas, frequência expressiva e votaram 30. As fotos foram
inseridas no site.
Foram aprovados por unanimidade o Parecer da Diretoria desfavorável a
transferir a contabilidade da ATQ para o Clube Naval e o Relatório de Prestação
de Contas.
O Fernandes teceu considerações elogiosas sobre a gestão de nossa Diretoria e
fomos reeleitos por unanimidade por mais um ano. Agradecemos sensibilizados
a aceitação que tivemos e vamos continuar trabalhando com nossa plataforma
inicial.
Chamei os membros da Diretoria e pedi uma salva de palmas. Equipe de ouro
sem a qual não teríamos sucesso. O Vieira está se recuperando da saúde e ficara
conosco.
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Lemos a Mensagem de Natal que foi inserida no site.
No dia 5 de dezembro comparecemos ao almoço dos Presidentes de Turma,
realizado na sede social do Clube Naval, a convite do seu Presidente, Almirante
de Esquadra Monteiro Lopes.
Em janeiro não teremos almoço. Muitos viajam de férias e o quórum seria muito
baixo.
Já recebemos o Programa dos almoços do ano na sede social. Vamos alternar os
locais com o Piraquê e outros.
Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e
estamos implantando. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam suas
avaliações.
Na nova configuração do site podemos encontrar na janela Galeria os eventos
do ano tais como almoços e viagens com fotos. Na janela Relatórios atualmente
temos o Relatório Anual, e mail, Estatuto, Falecidos, Relação da turma, Cultural
e tecnologia. Essa janela deve ser reformulada para conter o Estatuto, Relatório
Anual, Pareceres, Atas de Assembleia e Editais. A relação da Turma e de
falecidos deve ganhar nova janela. Na parte inferior teremos as janelas de
Cultura, Inovações tecnológicas, Avisos do Presidente e Fale conosco. No Fale
conosco esperamos receber de todos avaliações e sugestões.
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 cerca de 31, 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.
Afetuoso Abraço.
Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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