
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 
 

Você está convidado para participar de um momento de descontração e de alegria na companhia de seus ex-
colegas dos Seminários de Mariana. E será muito bom que venha acompanhado para curtirem juntos boa 

gastronomia e afinada (?) cantoria, com direito a “dois pra lá, dois pra cá”. 
Na coerência do espírito ecumênico dos Encontros em Mariana esta confraternização aexana terá também as 

presenças dos medianeiros do Seminário de Montes Claros que, aliás, alguns são comuns dos dois. 
Certamente será uma ótima integração! 

E pode trazer os sorrisos, porque os abraços estão garantidos. 

 

 
DIA E HORÁRIO: 

04 de dezembro, sexta-feira,  
das 19h00 às 24h00. 

 

LOCAL: 
O mesmo do ano passado:  

Scotch Bar da AMMP, gentilmente patrocinado pelo 
aexano Antônio Leal,  

à Rua dos Timbiras nº 2928, no Barro Preto.  
O estacionamento é fácil, bem em frente ao local do 

Encontro. 
 

ATRAÇÕES: 
Sorteios de brindes, cânticos em latim, 

 poesias, cantores, cantoras e afins. 
 

VALOR: 
R$ 80,00 por pessoa e com tudo incluído.  

Um pouco mais que no ano passado, mas certamente vai 
valer a pena. 

 

CONFIRMAÇÃO E PAGAMENTO: 
É muito importante que você confirme já a(s) presença(s) 
para que o local seja preparado adequadamente e todos 

fiquem acomodados.  
Para fazê-lo use este e-mail ou o 

abreuabreu@task.com.br (Josué) e também os telefone: 
999767500 – 3296-7985  

                 991389157 – 3296-3455. 
O pagamento pode ser feito lá no local ou 

antecipadamente, o que ajudaria bastante.  
Neste caso é só combinar a forma para fazê-lo. 

 

 

 
UM CARDÁPIO COM FARTURA: 

 
BEBIDAS 

 
. Água mineral                                                                                       
. Refrigerantes e suco                                                                          
. Cerveja Skol ou Brahma 
Obs.: Vinho e uísque podem ser trazidos e consumidos 
pelos participantes. 
                                                                   

COMIDA DE BOTECO 
 
ENTRADA:  

 Pastel frito de carne e queijo. 
 Miniespetinho misto de queijo, azeitona, 

pimenta biquinho. 
 

MESA DE BUFFET:               
 Antepastos: (abobrinha, berinjela e cebola). 
 Mousse de palmito. 
 Pães diversos e pão de queijo. 
 Costelinha com legumes á moda do chefe. 
 Escondidinho de carne de sol. 
 Espetinho de frango á milanesa. 
  Filé de tilápia com molho de ervas. 
  Espetinho filé com bacon. 
 Jiló empanado com queijo parmesão. 
 Torresmo. 
 Carne de sol com mandioca frita. 
 Linguiça petisco. 
  

Acompanhamentos: cheiro verde, bacon, cebola, 
pimentão e alho. 
 

 
É do seu conhecimento a tragédia que se abateu sobre (um pouco nossa) Mariana. Tal como relata o 

aexano Roque Camêllo, Mariana está de luto pelos que perderam a vida e pelos sofrimentos espirituais e 
materiais provocados pela catástrofe. 

 Há que se ser solidário neste momento, quando as pessoas precisam de coisas que não conseguiram 
tirar de suas casas soterradas. A Casa de Cultura de Mariana está recebendo donativos de ROUPAS ÍNTIMAS 
(sutiãs, calcinhas e cuecas para adultos e crianças) e também material de higiene pessoal.  
Faltam estes itens às pessoas de várias comunidades.  Os outros itens – roupas e alimentos – têm chegado lá 
com relativa fartura. 

Se puder, leve estas peças ou materiais à Confraternização de Final de Ano para serem repassadas à 
Casa de Cultura de Mariana.  

Abraços! 
Helvécio Antônio da Trindade    Josué Silva Abreu           José Maria Gomes 
         Diretor Social                                       Vice – Presidente        Presidente da AEXAM 


