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Boletim 8/2019 

Prezados Colegas, Amigos queridos de sempre; 

Nossos parabéns aos aniversariantes de junho, muita saúde, muitas alegrias e harmonia entre 
seus familiares, com aniversários que ocorrerão nos dias indicados ao lado de seus respectivos 
nomes e as esposas ao lado dos respectivos colegas, em sequência:  

• Corrêa e Henrique - 1 
• Eudes -8 
• Wegmann, Loureiro e Carlos Guimarães - 9 
• Avelino - 10 
• Cozzolino - 13 
• Destri - 16 
• Rocha Loures - 18 
• Rogério - 19 
• Fernandes, Paiva Nascimento e Teixeira – 20 
• Marcello Silva - 21 
• Cândido - 25 
• Beranger - 28 

 Esposas 

• Fernandes - Vera Ruth Lam Pereira - 13 
• Mac Dowell - Stella Regina Cordeiro Mac Dowell Gonçalves – 14 
• Markenson - Gisela Maria Assis Pereira dos Santos Markenson – 25 
• Dias – Cremilda Jordão Dias - 26 

Assuntos da Turma em destaque: 

• Realizamos nosso almoço do dia das mães dia 14 de maio, no Clube Germânia, local 
aprazível, histórico, situado no Jardim Botânico e embebido em natureza pujante.  
 

Fundada em agosto de 1821, a Sociedade Germânia 
é uns dos primeiros clubes do Brasil. Quando foi 
fundada nem o Brasil e nem a Alemanha existiam 
como unidades políticas independentes em seu 
sentido moderno. O Brasil declarou-se independente 
de Portugal no ano seguinte, em 1822, e a Alemanha 
foi unificada como um Estado-nação somente em 
1871. 

Tivemos 61 adesões. O cardápio foi muito bom e 
variado. Whisky e vinho foram subsidiados pela 
ATQ. 
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As mães foram homenageadas com 
uma mensagem de minha autoria, cujo 
texto já se encontra no site ATQ, na 
janela cultural. E ainda receberam uma 
rosa e uma embalagem com temperos, 
distribuídos no jardim para as mães, em 
uma roda formada pelos participantes e 
organizada pela Neiva.  

A rosa significou a nossa gratidão pela 
delicadeza, afeto e cuidado das mães 

para com a família. O tempero para dar um sabor especial aos alimentos, lembrando 
que as Grande Navegações só foram possíveis porque os alimentos eram conservados 
pelas especiarias. As rosas e os temperos foram também subsidiados pela ATQ.  

• Ainda não conseguimos fazer a visita de agradecimento ao Almirante Sertã, 
Comandante da Escola Naval, pelo apoio que nos deu e a sua equipe atenciosa e 
dedicada. Nessa ocasião entregaremos o livro “Essência” de autoria do Ednilo, 
ofertado para a biblioteca. 
 

• As fotos do almoço em comemoração ao Dia das Mães encontram-se no site da ATQ. 
 

• Nosso site está em fase de melhoramentos. As sugestões encontram-se em aberto 
até que fechemos 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. 
 

• Este mês teremos o almoço na sede social do Clube Naval, no dia 19, somente para 
homens. Nessa ocasião combinaremos local e data para realizar a Assembleia 
Extraordinária. 
 

• 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. Forte abraço.                               

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2019 

Gustavo Benttenmuller Medeiros Pereira 
Presidente da ATQ 

http://www.turmaquevedo.org/

