ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SERGIPE - AEASE
FUNDADA EM 1950 - FILIADA À CONFAEAB - CNPJ. 13.033.030.0001-46
AEASE

Aracaju 18 de maio de 2018
Informe Circular: 034/2018
Assunto: INFORME/CONVITE - FORRÓAGRO
Colegas Engenheiros(as) Agrônomos(as),
Informamos aos senhores associados que estaremos realizando no próximo dia 16 de Junho de 2018,
sábado, a segunda edição da festa de confraternização junina, intitulada: FORRÓAGRO - FORRÓ
DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS, oportunidade onde promoveremos o congraçamento de toda a
categoria agronômica, extensivo a maior integração da nossa entidade com a sociedade sergipana.
A partir desta segunda-feira, 21/05/18, as mesas (quatro pessoas) estarão sendo vendidas no valor de
R$ 100,00 (cem reais) para o associado e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para não associado.
Com ingressos individuais sendo ofertados ao preço de R$ 40,00 (quarenta reais) para
associados e R$ 60,00 (sessenta reais) para não associados.
A AEASE oferecerá a título de cortesia comidas típicas juninas, as quais ficarão expostas em mesas no
salão de eventos, à disposição de todos.
Por medida de contenção de despesas não será contratado o serviço de bufê e, portanto, todo o
fornecimento de bebidas (cerveja, refrigerantes e drinks), bem como comidas (churrasco, espeto de
queijo, pastel, tapioca, acarajé, caruru, bobó de camarão) serão fornecidas mediante parceria com uma
empresa especializada em comercialização destes produtos, portanto, deverão ser adquiridos junto às
barracas que serão instaladas nas dependências da AEASE, devidamente sinalizadas por item e com
respectiva tabela de preços.
Os valores das bebidas e comidas serão definidos mediante acordo entre a AEASE e a respectiva
empresa, devendo ser observado o preço médio praticado em eventos dessa natureza, preservando-se
o interesse maior do associado (oportunamente informaremos os respectivos valores). Informando
ainda que os resultados obtidos com as vendas serão partilhados entre a AEASE e a empresa parceira.
A festa será embalada pelo Grupo de Forró Pé-de-Serra Ataíde do Forró e a Banda Balança Eu,
além da realização de sorteio de cestas juninas aos colegas presentes. Outras atrações estão sendo
negociadas e serão divulgadas oportunamente.
Finalizando, informamos ainda que, para a reserva ou aquisição de mesa, o colega deverá a partir da
segunda-feira, 21/05/18, dirigir-se à secretaria da AEASE, ou comunicar-se com a secretária
Mariana, pelos telefones (079) 3217-6886 - 99972-2123, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00
às 18:00 horas.
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