Prezada família,
No dia 03/05, a Gastroservice, nossa nova parceira nas áreas de alimentação e nutrição,
assumiu a operação de nossas unidades. Para que não fique nenhuma dúvida em relação ao
novo serviço, preparamos uma relação com as respostas para as principais perguntas que as
famílias nos trazem:
A nova empresa de alimentação, Gastroservice, tem experiência em escolas?
Sim, a Gastroservice atua no ramo de alimentação e nutrição há mais de 20 anos e presta
serviços para 21 escolas no Rio de Janeiro.
Haverá alguma alteração na quantidade de refeições com a nova empresa?
Não. Continuaremos servindo a mesma quantidade de refeições.
O cardápio será elaborado por nutricionistas?
Sim. Todas as combinações de alimentos continuarão sendo definidas por nutricionistas, que
buscarão sempre oferecer pratos balanceados, nutritivos e saudáveis. A elaboração do
cardápio respeitará o potencial nutricional de cada produto.
O cardápio sofrerá alterações?
O Mopi sempre prezou pela elaboração de cardápios que suprissem as necessidades
nutricionais de cada faixa etária. Com a entrada da nova empresa, vamos aprimorar ainda
mais essas preparações. Lembramos que o cardápio poderá sofrer alterações de
preparações sem aviso-prévio, para garantirmos o frescor e a qualidade dos produtos
ofertados aos alunos e funcionários.
Haverá alterações na cantina?

Sim, estamos trazendo inovações para a cantina, a fim de tornar o nosso cardápio mais
atrativo e saudável. Uma das novidades é a oferta de produtos veganos para quem assim
desejar.
Os valores das refeições e dos produtos da cantina sofrerão alterações?
Devido às novidades inseridas em nosso cardápio, poderão ocorrer algumas alterações e
outros reajustes inerentes aos fornecedores.
Como será a alimentação dos alunos com restrições alimentares?
Alunos com restrições alimentares continuarão recebendo atenção especial, e as refeições
atenderão às particularidades de cada estudante.
O cartão da Nutrebem ainda será utilizado?
O cartão da Nutrebem continuará sendo utilizado para a efetivação e o acompanhamento de
compras nas cantinas e refeitórios. Em breve, teremos novidades.
O aluno, a partir do 1º ano do Ensino Fundamental I, poderá optar por trazer a lancheira
de casa?
Sim, lembramos apenas da importância da escolha de alimentos frescos e saudáveis. Alunos
da Educação Infantil têm o lanche incluso.
Haverá pagamento em dinheiro para compra dos lanches e refeições?
Não. A circulação de dinheiro nas dependências do colégio está extinta. Cartões de débito
serão aceitos.
O cardápio continuará sendo enviado com antecedência?
Sim, sempre na sexta-feira da semana anterior.
Em caso de dúvidas, quais são os contatos da Gastroservice?
Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas pelos e-mails
mopi.barra@gastroservice.com.br e mopi.tijuca@gastroservice.com.br.
Estamos JUNTOS!
Um abraço,
Equipe Mopi

