
                                    
                                                             

PREMIAÇÃO FINAL DO 

CIRCUITO DE MARATONAS 

AQUÁTICAS - 2017  
 

DIA 02 DE DEZEMBRO  
 

 

A AA convida todos a participarem do almoço de premiação do 

Circuito de Maratonas Aquáticas à ser realizado no dia 02 de 

DEZEMBRO, Sábado, à partir das 12:30h no Restaurante Florestal na 

cidade de São Bernardo do Campo – SP. 

Durante o almoço serão premiados os 5(cinco) melhores atletas de 

cada categoria, desde que tenham participado no mínimo de 6(seis) etapas, 

bem como as 3(três) melhores equipes de cada prova, categoria e master do 

ranking final. 

O almoço é aberto à todos. E haverá sorteio de brindes. 

Até o dia 16 de Novembro o valor do convite para o almoço será de 

R$ 100,00(cem reais) por pessoa. Crianças até 4 anos não pagam e crianças 

entre 4 e 10 anos pagam R$ 70,00(setenta reais). 

Após esta data e até o dia 24 de Novembro o valor cobrado será de 

R$ 115,00(cento e quinze reais) por pessoa e para crianças entre 4 e 10 

anos será de R$ 85,00(oitenta e cinco reais). 

Após esta data o valor cobrado será de R$ 130,00(cento e trinta reais) 

por pessoa e para crianças entre 4 e 10 anos o valor será de R$ 

95,00(noventa e cinco reais), lembrando que neste caso não poderemos 

garantir que os mesmos sejam colocados na mesma mesa que o restante da 

equipe a qual representam. 

Os convites poderão ser reservados e retirados no dia do evento. No 

caso de reserva, os interessados deverão enviar um e-mail para 

igor@maratonaaquatica.com.br contendo o número de pessoas (incluir na 

relação as crianças menores de 4 anos, caso tenham), a equipe que 

representam, telefone para contato e o comprovante de depósito. 

O depósito bancário deverá ser feito no Banco Santander S/A, 

agência 2228, c/c 01002183-1 em nome de Carla Fernandes, CPF 

249.019.728-20 e enviado via e-mail: igor@maratonaaquatica.com.br 
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Ou através da Swim Channel:  

https://swimchannel.net/provas 
 

No almoço será servido CARDÁPIO SELF SERVICE 
 Entrada:   
3x tipos de coquetéis / 3x tipos de salgados 
 Buffet de Saladas variadas (09 opções) 
 
Pratos Quentes 
  
Feijoada Completa 
Steaks ao Molho Madeira / Frango à Passarinho / Frango Desossado Assado c/ Vinho branco / Peixe 
Grelhado / Iscas de Peixe à Milanesa com Gergelim / Baby Beef à Parmegiana / Baby Beef Grelhado 
com Ervas Finas / Filet de Pescada Grelhada Gratinada com Molho Pesto / Pernil à Brasileira / Peito de 
Frango Grelhado com Creme de Cebola  
 
*Guarnições: 
Arroz Branco / Arroz à Grega / Arroz à Pizzaiolo / Polenta 
 
*Carnes na Brasa: Alcatra / Frango / Linguiça / Maminha  
 
*Buffet de Massas preparadas na hora:   
*6 tipos de massa, 4 tipos de molho, lasanha e rondelli  
 
Buffet de sobremesas variadas 
  
Bebidas: Cerveja, refrigerante e água. 

 

Obs:  Pratos sujeitos à alteração sem prévio aviso.  

 
- Estacionamento gratuito e playground para crianças.  
              

O Restaurante Florestal fica localizado na Av. Maria Servidei Demarchi, 2998 em São 

Bernardo do Campo, na saída Km23,5 da Via Anchieta sentido Santos, com 

estacionamento gratuito. Site www.restauranteflorestal.com.br 
 

SORTEIO DE BRINDES DURANTE A 

FESTA, NÃO PERCAM! 
 

Para maiores informações sobre o almoço: (11) 98244-5963 c/ Igor. 
 

Nos vemos nesta grande festa! 

AA/ISEP  
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