Comunicado 015/2021
Informações sobre a cantina e restaurante
Campinas, 29 de janeiro de 2021

Prezados pais e responsáveis,
O Colégio Rio Branco oferece aos seus alunos uma infraestrutura composta por cantina e
restaurante, os quais são administrados pela Sanutrin, uma empresa terceirizada especializada em
refeições para estudantes, focada no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.
Durante a pandemia, a cantina e o restaurante estão funcionando de acordo com todos os
protocolos de biossegurança determinados pelos órgãos competentes, permitindo que os alunos
utilizem esses espaços nesse período. Lembramos apenas que não será permitida a circulação
dos alunos no colégio durante o contraperíodo curricular, exceto no horário do almoço para as
refeições.
Para facilitar o acesso dos alunos aos serviços de cantina e restaurante, a Sanutrin disponibiliza
para os pais a possibilidade de contratação online de kit lanche e refeição.
Para contratação de kit lanche ou refeição clique aqui.
Além disso, também é oferecida a opção de créditos e recargas on-line para os alunos utilizarem
na cantina e restaurante, com o acompanhamento dos pais pelo sistema NoCash.
O NoCash possibilita que as recargas sejam efetuadas pela internet mediante o pagamento por
cartão de crédito. Os pais que já possuem cadastro na cantina poderão acessar o NoCash
utilizando como login o nome completo do aluno (em letra minúscula, sem espaço e sem acento) e
a senha cadastrada.
Os pais que não possuem cadastro deverão enviar e-mail para suporte@sanutrin.com.br.
Para acessar o NoCash, digite <https://nocash2.teknisa.com/sanutrin/>, faça o login e comece a
utilizar. Toda recarga realizada on-line pelo site será creditada na conta do aluno em até 1 dia útil.
Todas as informações inseridas no site NoCash, assim como a transação financeira, são
protegidas por protocolos de segurança criptografados, trazendo maior segurança a todos os
envolvidos.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Sanutrin:
Telefones:
● Fixo: (19) 3500-2072
● Celulares: (19) 99241-3121 / (19) 99241-9737 / (11) 99232-9308
E-mails:
● atendimento@sanutrin.com.br
● marcela@sanutrin.com.br
● restaurante.riobranco@sanutrin.com.br
Atenciosamente,
Fabio Correa
Gerente Administrativo e Financeiro

