Janeiro de 2022
Caras famílias,
Esperamos que todos(as) estejam bem!
Em mais um ano que se inicia, gostaríamos de agradecer pela parceria e conﬁança em nosso trabalho.
Para 2022, visando facilitar ainda mais a rotina de vocês, redesenhamos o processo de contratação de nossos serviços.
Conﬁram as possibilidades para cada série:
PACOTE ALMOÇO*: disponível para alunos de TODAS AS SÉRIES
PACOTE KIT LANCHE*: disponível para alunos do MATERNAL, INFANTIL E FUNDAMENTAL I
*Esses serviços seguirão sendo opcionais.
A aquisição deverá ser realizada em nossa loja virtual a partir do dia 24/01/2022. Agora será possível contratar a
modalidade de pacote anual, na qual o responsável escolhe a data de início e a frequência do consumo, e o site calcula
a alimentação para o ano todo (excluindo férias, feriados e emendas). O total poderá ser pago à vista ou em até 12x,
com a primeira parcela para janeiro (em breve enviaremos um vídeo explicativo do processo de compra).
Link de acesso Loja Virtual: https://lojavirtual.sanutrin.com.br/
IMPORTANTE: nossos serviços serão fornecidos apenas mediante contratação e pagamento realizado
antecipadamente.
CANTINA: disponível para alunos do INFANTIL, FUNDAMENTAL I, FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Em nossa cantina, será possível adquirir salgados, snacks saudáveis, sucos, frutas, bebidas e refeições avulsas. Tais
compras poderão ser efetuadas a partir de pagamento com crédito de cantina (sistema No Cash) ou cartão de
débito/crédito.
Link de acesso ao sistema No Cash: https://nocash2.teknisa.com/sanutrin/#/login
Para alunos inscritos no RB+, o valor do almoço já está incluso na mensalidade paga ao colégio.
Visando evitar, desde o primeiro dia de aula, qualquer contratempo envolvendo seus ﬁlhos, solicitamos que entrem em
contato conosco antes do início das atividades escolares.
Em caso de quaisquer dúvidas, estaremos à disposição em nossos canais de atendimento, sempre de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.
Atenciosamente,
Equipe Sanutrin
http://lojavirtual.sanutrin.com.br
(19) 99241-3121
(19) 3500-2072
atendimento@sanutrin.com.br / atendimento2@sanutrin.com.br

