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Assunto: Suspensão temporária do restaurante estudantil Assunto: Suspensão temporária do restaurante estudantil 

Em decorrência da invasão de alunos(as) ocorrida nesta data no restaurante estudan l operado pela empresa

Básica, durante o horário de atendimento do almoço e, da impossibilidade da Administração do Câmpus São

Paulo do IFSP arcar com o custo integral das refeições, a Direção Geral do Câmpus São Paulo comunica aos(às)

alunos(as), servidores(as) e demais pessoas da comunidade do IFSP que este serviço está suspenso

temporariamente.

Ressaltamos que esta gestão esmerou-se nas negociações sobre o reajuste do valor da refeição fornecida pelo

restaurante estudan l, considerando que valor pra cado pela empresa é o mesmo desde 2016, apesar do

aumento no custo dos alimentos, da inflação acumulada no período e das consequências causadas pela

pandemia de Coronavírus, mas nos mantemos favoráveis à interação entre os interlocutores para troca de ideias

e informações, ressaltando que devido aos cortes orçamentários ocorridos, nossas ações são limitadas ao nosso

orçamento.

Lamentamos pelo ocorrido e ao prejuízo aos(às) demais alunos(as) que ficarão temporariamente sem essa

alternativa de alimentação.

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo
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