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Assunto: **NOVA** suspensão das aulas - Dias 29 (tarde e noite) e 30/04/2022 Assunto: **NOVA** suspensão das aulas - Dias 29 (tarde e noite) e 30/04/2022 

A Direção Geral do Câmpus São Paulo comunica aos(às) alunos(as), professores(as), técnicos administra vos e

demais integrantes da comunidade do Câmpus São Paulo que, ontem após a emissão do Comunicado nº 14/2022

- DRG/SPO/IFSP, as bombas do nosso sistema hidráulico voltaram a apresentar problemas (por volta das

20h30min). Em um esforço conjunto, com a presença da equipe de manutenção, Diretorias de Administração,

Diretoria de Ensino, Diretoria de Pesquisa e Extensão, Prefeitura do Câmpus, professores e outros servidores do

câmpus, conseguimos restabelecer o abastecimento de água nas caixas, a fim de mantermos a programação

normal de aulas. Entretanto por volta das 23h ocorreu uma nova parada, considerando o horário tardio e que

não conseguimos avaliar o volume total de água armazenada, essa avaliação ocorreu agora.

Assim de modo a minimizar os impactos já sen dos no dia de ontem, e  a necessidade de novos reparos no

sistema hidráulico do Câmpus São Paulo, estamos suspendendo todas as a vidades presenciais no câmpus, nos

dias 29/04/2022 (sexta-feira), nos períodos tarde e noite e 30/04/2022 (sábado).

Lamentamos realmente o ocorrido e con nuamos trabalhando para o pronto restabelecimento do sistema

hidráulico.

 

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo
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