UNIÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA MARINHA NO
CEARÁ (UNORMACE)
Comunicado n° 1/2020
- A Diretoria da UNORMACE tem a honra e a satisfação em convidá-los para participar da
tradicional confraternização bimestral programada para o encontro da família
UNORMACEANA.
- O evento será realizado no dia 14 de março de 2020 (sábado), a partir das 12h, no
restaurante de praia “SATURNO BEACH”, localizado na Av. Zezé Diogo, nº 3758 (Em frente
ao Hotel GRAN MAREIRO).

I) PROGRAMAÇÃO DO EVENTO (sujeito a alteração durante o evento)
12h – Recepção aos convidados pela Diretoria;
12h10 – Início do coquetel em área reservada com música ao vivo;
13h – Término do coquetel;
13h10 – Terá início o almoço, sistema “SELF SERVICE”;
14h30 – Avisos da Diretoria; e
16h – Término do evento.

II) COQUETEL
Será realizado por conta da associação das 12h10 até o término das bebidas e entradas
oferecidas pela UNORMACE. (Bebidas: whisky, cerveja, refrigerante, água de coco e sucos
variados / Tira gostos: Bolinha de peixe; Bolinha de queijo; Macaxeira frita e manjubinha com
molho tártaro. OBSERVAÇÃO: cervejas: ITAIPAVA PRÊMIO 600ml R$ 10,90 (Dez reais e
noventa centavos); a cada quatro cervejas consumidas ganha uma de brinde.
OBS:
Após o término das bebidas alcoólicas do coquetel, o associado que continuar consumindo
pagará conforme o seu consumo.

III) CARDÁPIO
Entrada: Bolinha de peixe; Bolinha de queijo; Macaxeira frita e manjubinha.
Almoço: O “pacote” contratado com o restaurante disponibiliza um almoço self service,
constituído de: Prato Principal - “RABADA” – acompanha: arroz branco, polenta e agrião;
Prato Alternativo - PEIXE GRELHADO - (peixe do dia, podendo ser: galo do alto, garoupa,
ou serigado). Sobremesa: serão servidas frutas da época. Também será servida uma torta
delicia de maracujá.

Bebidas: Não alcoólicas: refrigerante, água mineral, água de coco e sucos variados, serão
servidas por conta do pacote.
O preço por pessoa será de R$ 60,00 (Já incluso os dez por cento), para os associados e
seus familiares. O preço para os convidados será de R$ 65,00 + 10% (sessenta e cinco reais
+ dez por cento).
ANIVERSARIANTES: Nesse dia, a família unormaceana estará parabenizando
pessoalmente os aniversariantes dos meses de: janeiro, fevereiro e março2020, que
estejam presentes ao evento. Será ofertada pela associação para cantarmos os parabéns
aos aniversariantes supracitados, uma torta delícia de maracujá.

IV) MÚSICA AO VIVO
Terá música ao vivo, estamos contratando a Sra. KATIA Guimarães, para animar o
evento.

V) FACILIDADES:
Há estacionamento para o pessoal participante no evento.

VI) PAGAMENTO DE MENSALIDADES
O Associado que desejar efetuar pagamento de suas mensalidades, poderá fazer
diretamente ao Diretor Tesoureiro, no local do evento: em espécie ou com cheque prédatado.

VII) CONVIDADOS E CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA
Os associados poderão levar convidados.
Caro associado, a confirmação de sua presença e seus convidados é de fundamental
importância para o sucesso do evento, principalmente, para evitar faltas ou desperdícios de
alimentos. A Diretoria tem que apresentar ao restaurante com antecedência o número de
participantes ao evento.
- A sua confirmação de presença e a quantidade de pessoal, que irá ao evento poderá ser
feita por meio do WhatsApp dos membros da Diretoria, conforme os números dos telefones
abaixo relacionados ou ainda para o email: fxreixva@gmail.com.
CMG (Ref. ) BONFADINI (85) 98696-4927
CC (Ref.) MANCINI:
(85) 3224-8324 (RES) / 99613-6746 /8993-6680
CC (Ref.) XAVIER:
(85) 3271-1196 (RES) /98868-2104
CC (RM1-T) ROSENO: (85) 99918-2374
CT (Ref.) SERGIO:
(85) 3261-4557 (RES) e 99121-4279
IMPORTANTE: A CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA DEVERÁ SER FEITA ATÉ DIA
13/03/2020.
Atenciosamente,
FRANCISCO XAVIER
Presidente da UNORMACE

