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Oficiais de justiça fazem
festa de fim de ano
Fim de ano é um período de festas e
de confraternizações. Para aproveitar a
ocasião, os oficiais de justiça já têm data,
hora e local marcados para realizarem
a deles. Os servidores vão se reunir no
dia 8 de dezembro na Ilha do Sol,
localizada na Ilha da Coroa 81,
no Largo da Barra, na Barra da
Tijuca, para festejar. O convite é extensivo a todos os funcionários lotados nas
Centrais de Mandados. A festa acontecerá a partir das 13h.
Para participar, é preciso pagar R$ 25
(os sindicalizados), com direito a um
acompanhante, ou R$ 35 quem não for
filiado ao Sisejufe. Menores de 10 anos
pagam a metade do preço. O ingresso
dá direito à comida e sobremesa. A bebida consumida será cobrada à parte.
Serão aceitos cartões de crédito (Visa,
Master e Amex). O estacionamento no
local é gratuito. O telefone da Ilha é (21)
2429-3212.
O serviço de churrasco oferecerá:

Entrada – carpaccio de carne, pão
de alho, lingüiça fatiada, coração de
galinha.
Carnes nobres – picanha bola, picanha fatiada, picanha gaúcha, picanha borboleta, picanha gauchinha,
chuleta, alcatra, maminha, fraldinha,
costelinha de porco, lingüiça de frango
e filé de frango.
Acompanhamentos – arroz branco, arroz maluco, arroz com brócolis,
panaché de legumes, quiche, farofa,
molho à campanha, batata frita, batata
assada ao forno com alecrim, salada
verde, ceaser salad, salada caprese, salada de palmito, salada de tomate.
Sobremesa – pudim de leite, manjar, Romeu e Julieta, salada de frutas,
brigadeirão, doce de abóbora, banana em pasta, ambrosia e doce de coco.
Como chegar: Pegar a rua dos motéis na Barra e entrar à direita no estacionamento antes da delegacia. Depois, cruzar a ponte no fim do estacionamento.

Segunda, 8 de dezembro, a partir das 13h
na Ilha do Sol – Ilha da Coroa 81,
no Largo da Barra, na Barra da Tijuca
MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejufe.org.br

