
RESERVAS                                                                                                           
Reserve seu lugar através do                                                                          
Telefone 48-99611-2302 informando                                                                                         
Seu nome e número de convites

JANTARJANTARBenefiventeJANTAR

em prol dos projetos esportivos
desenvolvidos pela FUCAS

LOCAL: IL Campanario Resort                                                                        
Av. dos Búzios, 1760 - Jurerê Internacional,                                                
Florianópolis - SC, 88053-301

10 de março de 2022.

Av. dos Búzios, 1760 - Jurerê
Internacional, Florianópolis - SC.CONVITES

Individual: R$200,00                                                                                          
Casal: R$350,00                                                                                                               
3 pessoas: R$525,00

ENTRADA
Brusqueta espanhola com
tomate ralado e pão de mel

ESPECIAL DO CHEFE
Filé mignon com aspargos
enrolados no presintonde Parma
ou  Ratatouille

SOBREMESA
Mascarpone de framboesal

BEBIDAS
Seleção de vinhos, cervejas,
refrigerantes e águal

HORÁRIO                                                                        
Das 19:30 as 22:00 h

mailto:info@mysite.com


Gostaríamos de convidá-lo para participar do jantar beneficente promovido pelo

ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e medalhista olímpico Giba. 

O Giba Bom de Garfo contará com a participação do Giba. Na oportunidade será

lançado a marca: G7 Volleyball Academy. O evento terá parte da renda destinada

ao: Vila Olímpica Continente, um projeto fantástico promovido pela FUCAS, a

Fundação Catarinense de Assistência Social, que atende mais de 200 crianças da

comunidade com aulas esportivas, diversos tipos de dança e com reforço escolar. 

Os participantes do jantar beneficente terão o prazer de saborear os pratos

especialmente preparados pelo Giba, que também irá compartilhar um pouco de

suas experiências com o esporte ao redor do mundo.

O Giba Bom de Garfo acontecerá no dia 10 de março, às 20h30, no Salão Gourmet

do Hotel Il Campanario Villagio Resort, em Jurerê Internacional, por um preço

simbólico de R$ 200,00, o ingresso individual, e R$ 350,00 para o casal. 

Garanta sua participação através do telefone (48) 99611.2302, informando o

nome completo e o número de convites que deseja adquirir para ajudar o projeto

Vila Olímpica Continente da Grande Florianópolis.

JANTARJANTARBenefiventeJANTAR

Av. dos Búzios, 1760 - Jurerê
Internacional, Florianópolis - SC.

______________________

Presidente Front Row Brasil

mailto:info@mysite.com

