Associação da Turma Quevedo - ATQ
Boletim Nº 3 – Março de 2020
Amigos de sempre;
Nossos parabéns aos 14 colegas e duas esposas aniversariantes de março. Aproveitem
com seus familiares, saúde, muita paz e harmonia.
Os aniversários ocorrerão nos dias indicados, ao lado de seus respectivos nomes e das
esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:
Dia
01
09
10
12
13
16
17
19
22
26
28
29

Aniversariante
Raymundo Luiz Garcez Palha
Álvaro Buarque Goulart
Paulo Antônio Ferreira
Roberto Ricardo Calazans Tavares
Adelny de Mendonça Leite
Alberto Machado Corrêa Neto e Ademar Rodrigues Berger
Antônio Louro
José Lyra Barroso de Ortegal e Nélio Achão
Edgar Nilton Rezende Barbosa
José Augusto Vieira
Gastão Luiz Machado Rangel
Júlio César Menezes de Saint Edmond

Esposas
Dia Aniversariante
10 Regina Helena Guimarães Mello
19 Reinilda Escobar Carvalho

Marido
Pimentel Mello
Xavier

Assuntos da Turma em destaque:





Em fevereiro, dia 12, quinta-feira, tivemos nosso almoço na sede social do Clube
Naval, Salão dos Conselheiros, com a participação das esposas e convidados e
homenageamos o Almirante Nigro Diretor Cultural do Clube Naval. Agradecemos
a presença de nossos Fuzileiros.
Em março teremos nosso almoço no Piraquê com esposas e convidados, no dia
12 de março, quinta feira.
Em abril teremos uma viagem, de 3 sexta-feira a 6 de abril, segunda feira, ao
Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Pirai, com diversas atrações para lazer,
facilidades de acesso e preços do casal entre R$2.120,00 a R$ 2.850,00,
dependendo do local escolhido para o chalé, com todas as refeições incluídas. O
ônibus da ATQ sairá do Piraquê às 10h do dia 3 de abril, com almoço no Hotel
nesse dia ao custo adicional de R$50,00 por pessoa. O retorno será segunda feira











dia 6/4 às 10h. Detalhes da acomodação, forma de pagamento do sinal de
reserva e da estadia devem ser acertados com a Sra. Simony pelos telefones (24)
99936-8452 (WhatsApp) ou (24) 2447-7650. Mencionem que são da Turma
Quevedo.
Acessem o site https://www.fazendaribeirao.com.br/contatos.asp e vejam
que beleza de hotel.
A Ata da Assembleia Geral Ordinária de 10 de dezembro foi registrada e inserida
no site.
Nosso colega Eudes de Orleans e Bragança encontra-se internado no hospital
Pró-cardíaco em Botafogo resultado de uma infecção no pé. O Wegmann fez-lhe
uma visita em 14/2/2020, em nome da Turma Quevedo e sua alta estava
estimada em duas semanas. Caro Eudes estamos torcendo por suas melhoras.
Nosso artigo sobre as comemorações do Jubileu de Diamantes será publicado no
próximo número da Revista do Clube Naval. Apresentamos nosso agradecimento
ao Almirante Nigro, Diretor Cultural pela sua ajuda. É nossa intenção escrever
artigo específico sobre nosso Chefe de Classe para publicação na revista.
Nosso site continua em reformulação. Temos recebido ótimas contribuições e
estamos implantando. O Jomar está fazendo um ótimo trabalho. Emitam suas
avaliações.
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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