
Ofício Circular nº. 080/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC           Recife, 08 de abril de 2019. 

 

 

Senhores, 

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

DO RECIFE 
 

 

Em atendimento às exigências do FNDE, concernente ao fornecimento de produtos da 

Agricultura Familiar, estaremos fornecendo, através da Empresa “ASSOCENE - Associação 

de Orientação as Cooperativas do Nordeste” à partir da segunda-feira, dia 08 de abril de 

2019, às Escolas Municipais em Tempo Integral, Programas EJA e Mais Educação, os itens a 

seguir: Frutas (abacaxi, banana, tangerina, mamão, melão, melancia e goiaba) e , Verduras 

(alface, beterraba, cebola, cenoura e tomate) e Tubérculos (macaxeira e cará) dos produtores da 

Agricultura Familiar, conforme descrito abaixo: 

 Escolas Integrais – Frutas (almoço e lanche) & Verduras (Salada crua para o almoço); 

 Programa EJA e Noite – Frutas (lanche) & Tubérculos (lanche noite); 

 Programa Mais Educação – Frutas (Lanche e Sobremesa “almoço”) 

As entregas serão realizadas às segundas e terças-feiras, no horário das 8h às 15h. Nesta 

primeira semana (08 à 12/04/2019), abrangerá o consumo da segunda-feira à sexta-feira. Mas, 

as próximas entregas serão para o período da terça-feira à segunda-feira da próxima seguinte. 

 

Neste mês de Abril/2019 serão entregues apenas Frutas e Verduras. Porém, à partir do mês de 

Maio/2019, será acrescentado o fornecimento de Tubérculos aos Programas EJA e Noite. 

 

Encaminhamos, em anexo, planilha com o cronograma de consumo nesta primeira semana, de 

08 à 12/04/2019. Durante esta semana estaremos enviando a programação de entrega e consumo 

referente à segunda quinzena de Abril/2019. E, à partir do mês de Maio/2019, esta informação 

constará nos cardápios de alimentação escolar enviados às escolas. 

 

Em caso de dúvidas e/ou reclamações favor entrar em contato com a Gerência de Alimentação – 

GEAL, através do fone (81) 3355-9147 (falar com Renilson), ou enviar e-mail para 

gerenciadealimentacao@recife.pe.gov.br, e estaremos sanando às dúvidas ou dificuldades o 

mais breve possível. 

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações. 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

VITOR PAVESI  
Diretor Executivo de Administração e Finanças  

Secretaria de Educação 


