
Aviso 07 de 15 de Outubro de 2019: 

Devido ao feriado escolar de hoje, 15/10, o cardápio de quarta e quinta-feira serão invertidos 
para as unidades de gestão centralizada, desta forma, o pão dog será entregue na quarta-feira 
para ser servido na quinta-feira. 

Aviso 06 de 1º de Outubro de 2019: 

Devido o atraso na entrega da carne moída pelo fornecedor da SEPAT, programada para 
30/09, foi realizada a inversão dos cardápios de 01/10 com 03/10, servindo polenta, carne de 
panela, salada e fruta em 01/10 e arroz com feijão, carne moída com batatas e salada 
na quinta-feira, 03/10. As escolas onde fez-se necessária esta troca são: EEB Dolores 
Krauss, EEB Norma Mônica, EEB Vitório Anacleto Cardoso e EEB Luiz Franzói. As demais 
unidades e CDIs seguirão o cardápio normalmente. 

Aviso 05 de 30 de setembro de 2019: 

A empresa SEPAT iniciará seus trabalhos na EEB Belchior a partir de 01/10/2019. Devido aos 
ajustes de implantação, o cardápio praticado neste dia será biscoitos, achocolatado e fruta. 

Aviso 04 de 16 de setembro de 2019: 

Devido à parada pedagógica nas Escolas Municipais no dia 18/09, no período matutino, a 
SEPAT irá inverter os cardápios dos dias 17 e 18/09, servindo o cachorro quente, suco e fruta 
no dia 17, e macarrão, carne de panela ensopada com chuchu e repolho no dia 18/09, no 
período vespertino. 

Aviso 03 de 05 de setembro de 2019: 

 - Em virtude do feriado de Blumenau da última segunda-feira, os abastecimentos de carnes e 
iogurte da SEPAT foram comprometidos, devido a paralisação destes fornecedores. Devido a 
isso, fez-se necessário a troca do cardápio nas seguintes unidades: EEB Norma Mônica, EEB 
Zenaide S. Costa, EEB Dolores Krauss. Nestas será servido polenta, carne de panela, 
salada e fruta em 04/09 e pão com carne moída e tomate em 05/09 (inverteu-se os dois 
dias). Nos CDIs o iogurte que estava programado para 04/09 será servido em 05/09, exceto no 
CDI Francisco Mastella, Thereza Beduschi e Cecília Venturi, onde havia saldo em estoque. 

 - Comunicado: será realizada a entrega do filé de tilápia no dia 11/09 para cumprimento do 
cardápio de 13/09. 

 Aviso 02 de 28 de fevereiro de 2019: 

Devido ao feriado de carnaval, o cardápio das unidades sofrerão alterações: 

- Somente no cardápio das Escolas terceirizadas: será invertido o cardápio do dia 06/03 e 
07/03, dessa forma, o macarrão com carne moída e salada será servido no dia 06/03, e o pão 
fatiado, achocolatado e fruta no dia 07/03. 

- Somente no cardápio das Escolas com gestão centralizada: no dia 06/03 será substituído o 
pão fatiado por bolacha. 

- No cardápio de todas as Escolas e CDIs: sexta-feira 08/03, o peixe será substituído por 
frango. 

  

Aviso 01 de 05 de fevereiro de 2019: 



As atividades no CDI Maria da Silva (Vovó Lica) e na EEB Prof (a). Angélica de Souza Costa 
iniciarão no dia 11 de fevereiro, devido a isso, os cardápios do dia 07 e 08 de fevereiro para 
estas unidades estão cancelados. Este cancelamento se faz necessário devido a imprevistos 
ocorridos na reforma destas unidades. 

 


