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A Direção Geral do Câmpus São Paulo comunica aos(às) alunos(as) e toda a comunidade que após longa

negociação com a Básica, empresa responsável pelo restaurante estudan l do Câmpus São Paulo do IFSP, o novo

valor da refeição completa passa a ser de R$15,00.

Esclarecemos que a Básica operou com o mesmo valor da refeição (R$13,00) desde o ano de 2016, sem

reajustes, apesar do aumento significa vo dos alimentos e da inflação. Durante os dois ul mos anos, a empresa

também enfrentou os efeitos da pandemia e da suspensão das a vidades le vas, ressaltando que o pagamento à

empresa é calculado mediante a quantidade de refeições fornecidas.

O pedido de reajuste do valor da refeição tramitou por todas as instâncias do IFSP e encontra amparo legal,

sendo o reajuste inevitável. 

Desta forma, informamos que o valor da refeição completa será de R$15,00 e o valor do subsídio será man do

no valor de R$8,00, uma vez que não há a possibilidade do IFSP aumentar esse valor pago atualmente devido a

questões contratuais e não possuir orçamento para contemplar essa demanda.

 

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo
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