
Plano de
retomada



E voltar com segurança é o mais
importante. Nesse novo
momento, nunca foi tão valioso
enfatizar os nossos principais
valores como empresa.
Buscamos incansavelmente
inovar o setor de alimentação
escolar, tratado por muitas
instituições de ensino como parte
não integrada de sua política
pedagógica. E esse não é o caso
desta escola.



Se vocês estão lendo esse material
agora, é porque a escola que
escolheram para educar seu(a)
filho(a) considera a Qualidade &
Segurança Alimentar, como
pontos de extrema relevância, e
apoia a construção dos bons
hábitos alimentares, agora tão
evidentes como forma de
prevenção contra esse virus que
dominou o mundo.

A saúde
começa pela
boca.



Somos fruto da INOVAÇÃO! Se para alguns o momento é de se
reinventar, para nós é de ajustes para que possamos passar por
esse fase com ainda mais segurança. 

Trabalhamos constantemente
nas melhorias e qualidade de
nossos produtos. Contamos com
um cardápio exclusivo pensando
sempre em qualidade
nutricional. Com a gente, os
alimentos nutricionalmente
"vazios" não tem vez!

Para nós, encantar nossos alunos
ofertando um alimento de
qualidade nutricional, saboroso e
em tempo hábil para que ele
possa aproveitar ao máximo seu
momento de intervalo são metas
primordiais. Para isso, criamos
uma metodologia de
atendimento que eles só
encontram nas Cantinas doBem.

Nos unimos a um parceiro com
propósitos semelhantes, e com
a missão de garantir uma
maior segurança financeira e
nutricional aos responsáveis e a
escola através da digitalização da
cantina. A NUTREBEM é a conta
digital que acompanha os nossos
recreios.



Garantimos o seguimento às
Boas Práticas de Fabricação e de
Manipulação de Alimentos
disponibilizado
pela ANVISA. Nosso setor de
qualidade mantêm o regimento das
normas através de auditorias
regulares realizadas por nossa
Nutricionista e Responsável Técnica.
A tecnologia também trabalha a nosso
favor desde sempre. Nossa politica de
autoatendimento e conta digital farão
uma grande diferença nesse novo
momento. Quanto maior a agilidade e 
controle dos processos que evitem a
aglomeração na entrega dos produtos,   
mais seguros estaremos.

Próximos
passos

O que já
fazemos

O momento agora é de seguir as
recomendações e cuidados para
uma reabertura segura 
diante da crise disponibilizados
pelos principais orgãos
competemtes. 
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Diretrizes básicas a serem seguidas
a partir da retomada.

Disponibilizaremos ao público
álcool em gel em todos os
nossos terminais de
atendimento, totens, caixas e
balção de retirada de
produtos.

Álcool em gel 70%

Um rígido controle diário do
estado de saúde de todos os
nossos colaboradores antes do
início da jornada de trabalho e
aferição da temperatura
corporal está entre as medidas
que serão adotadas. 

Controle diário do
estado de saúde

Todos os colaboradores,
independente de sua função,
terão que usar máscaras de
proteção obedecendo as
regras de trocas para garantir
a eficiência.

Uso obrigatório de
máscaras 

Está já é uma prática utilizada
por nossas cantinas como
forma de garantir nosso
controle de qualidade. Nossos
produtos são produzidos e
embalados individualmente.

Embalagens
individuais





Mudanças importantes farão parte desse retorno. Nosso
maior objetivo é garantir que esse momento prazeroso e
nutritivo seja ainda mais seguro para todos nós.



Compra digital, agilidade de
atendimento e controle do
distanciamento são premissas
básicas para esse momento.

Menos dinheiro circulando
Menos aglomerações

Mais segurança



LANCHE DOBEM

Precisamos evitar o
pagamento em dinheiro.
Ele é uma possível fonte de
contágio!
Sabemos que o dinheiro troca de mão frequentemente e pode acumular todos os
tipos de vírus e bactérias. Nossas cantinas já contam com uma sólida parceria
com a Nutrebem, que além de promover a diminuição da circulação do dinheiro
no ambiente escolar levando a uma maior segurança financeira, também é uma
ferramenta de apoio nutricional. Agora é momento de reforçar a importância do
uso dessa tecnologia.



Retirada da taxa de

recarga paga 

pelos pais

Entendemos que o
momento requer ainda mais

parceria. Dessa forma,
decidimos  absorver o custo
de recarga online cobrado

aos pais com o único
objetivo de estimular o uso
dessa ferramento que só
nos trará mais conforto,
praticidade e segurança.

Agendamento online 

de lanches e refeições 

pelo celular dos pais

Agora os pais poderão
agendar e comprar os
lanches dos seus filhos

através do próprio celular e
de forma antecipada. Esse

novo recurso é mais um
reforço as medidas

preventivas para evitar
aglomerações no volta às

aulas em tempo de
pandemia.



A utilização da
conta digital
acompanhada do
agendamento de
pedidos garantirá a
agilidade do
atendimento 

#serdobemprotege

1.5M1.5M

1.5M

BALCÃO DE RETIRADA 
DE PRODUTOS

FLUXO
ÚNICO

Utilizaremos um fluxo único de retirada de produtos obedecendo o
controle de distanciamento de 1.50 metros entre o público circulante.
Marcações no piso serão colocadas para ajudar os alunos a seguirem
as regras estipuladas. Para que tudo funcione na normalidade
desejada, é impressindivel a antecipação dos pedidos. 



atendimento@lanchedobem.com

E-mail

@lanchedobem_

Instagram

Nossos canais de
atendimento estarão
sempre disponíveis! 



Que a boa alimentação seja o
melhor remédio! 

#serdobemprotege

WWW.LANCHEDOBEM.COM

@LANCHEDOBEM_

Contatos:

contato@lanchedobem.com

82 98176-5199


