
Comunicamos que na Quarta- feira  dia 08/09 a  fruta: banana do cardápio das escolas 
será substituída por laranja, devido ao feriado, como precaução, considerando que o 
abastecimento sera realizado na segunda - feira e  essa fruta é muito sensível e pode 
estragar. A banana será servida na quinta feira dia 09/09. 

No dia 08/06/2021 nas  EEB Vitório Anacleto Cardoso e EEB Luiz Franzói, será 
substituído o Frango Ensopado, Feijão e Farofa por carne em cubos e polenta, devido a 
problemas com o fornecedor de frango da empresa Sepat. 

Devido a atraso na entrega do peixe pelo fornecedor da empresa Sepat, na  EEB Profº 
Rudolfo Günther, no dia 28/05/2021,  será servido frango em substituição do peixe. 

Comunicamos que no CDI Dorvalina Fachini, no dia 25/05, será servido carne de frango 
ao invés da carne de panela, devido a um atraso na entrega do fornecedor de carnes da 
empresa Sepat. 

Comunicamos que na data de 04/05/2021, no cardápio da EEB Luiz Franzói ocorrerá a 
seguinte alteração: a preparação carne de panela será substituída por peixe ensopado, 
devido a problemas de abastecimento de mercadorias. 

Nos CDI´s, devido ao feriado e a necessidade de pré- preparo de alguns alimentos, o 
cardápio do lanche da manhã do dia 22/04 (Bolo de Banana com aveia, suco de frutas) 
será invertido com o cardápio do dia 23/04 (Biscoito de Polvilho e Frutas).  

Nas escolas o cardápio do dia 07/04 - Quarta feira (Pão com manteiga, suco de frutas e 
frutas) será invertido com o cardápio do dia 08/04 - Quinta feira (Polenta, arroz, carne 
ensopado, repolho e frutas), devido a parada pedagógica que ocorrerá no dia 07/04. 

Na EEB Professora Aninha Pamplona Rosa  o cardápio do dia 30/03, terça-feira, Arroz, 
Feijão, Farofa, Frango Ensopado, Abobora Refogada e Couve Flor Cozida, serão 
substituídos por Pão com Manteiga, Suco de frutas e Frutas, essa alteração se faz 
necessário devido a higienização da caixa de agua que será realizada nessa data. 

Na EEB Angélica Costa o cardápio do dia 25/03/2021 arroz, feijão, carne moída com 
batata saladas de beterraba cozida, alface e frutas será servido no dia 26/03/2021 e o 
cardápio dessa data, bolo, iogurte e fruta será servido no dia 25/03, essa inversão de 
cardápios se fez necessário devido a manutenções nos encanamentos da unidade. 

Devido a qualidade não satisfatória do brócolis e couve flor, serão realizadas as 
seguintes substituições: 

Dia 17/02 - será substituído o brócolis dos cardápios das Unidades escolares por 
Cenoura. 

Dia 18/02 - será substituído a couve flor dos cardápios dos CDI´s por vagem. 

Dia 23/02 - será substituído o brócolis dos cardápios das unidades escolares e CDI´s 
por vagem. 

 


