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ESTÁ CHEGANDO A HORA
DA NOSSA TRADICIONAL
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO!

No dia 20/12 (terça-feira), o SERJUSMIG
vai realizar, no Jaraguá Country Club, em
BH, a tradicional confraternização de fim de
ano dos Servidores da 1ª Instância da capital.
Sua presença será
muito bem-vinda!
Juntos celebraremos nossa persistência, coragem
e determinação
para vencer os desafios que, neste
2016, não foram
poucos.

É hora, portanto de
intensificarmos nossa união e revigorarmos,
juntos, as nossas forças. Vamos nos despedir
do ano que passou com muita música, festa e
alegria, tudo em ótima companhia!
Os convites começarão a ser vendidos no dia
6/12, terça-feira, na sede do SERJUSMIG.
Filiados pagam R$20 (vinte reais) e têm
direito à compra de mais um ingresso para
acompanhantes ao preço de R$ 80 (oitenta reais). As entradas dão direito ao buffet
completo.

Os convites são nominais e intransferíveis
e devem ser pagos exclusivamente à vista,
em dinheiro, sendo retirados no momento

da aquisição. Não há desconto em folha, nem
reservas. Os convites serão vendidos por ordem
de chegada e são limitados. Portanto, acabou,
acabou!!
Para a entrada no
salão de festas, será
exigida a carteira de
identidade funcional do TJMG.
Atenção: os convites de-

vem ser retirados pelos
próprios Servidores; caso
contrário, uma autorização por escrito, assinada
pelo Servidor, acompanhada
de sua carteira funcional, deverão ser entregues ao
portador. Não é autorizada a entrada de menores de
18 anos na festa. Esperamos por você!

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
20/12 (terça-feira)

local: jaraguá country club
End.: Rua Amável Costa, 7 - Jaraguá, BH
Horário: a partir das 21h

venda de convites: a partir do dia 6/12

local: SERJUSMIG - 1º andar (com Adelson ou Rinaldo)
Rua dos guajajaras, 1984, barro preto
horário: das 10h às 17h

