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Assunto: Cartão Alimentação Nutrebem 

 

Senhores Pais, ou Responsáveis, do Colégio São José. 

 

A Cantina do Colégio conta com um Sistema de Cartão Nutrebem, que é inovador no 

ambiente escolar, pois possibilita a organização diária da alimentação de seu filho (a) no 

colégio, podendo ser utilizado para o lanche e/ou almoço. 

 

A Nutrebem é uma empresa de cartões pré-pagos e de gestão nutricional presente em mais 

de 100 escolas no Brasil. Além de tornar o processo de compras na cantina mais ágil, a 

ferramenta proporciona para os responsáveis um acompanhamento em tempo real da 

alimentação do aluno na escola. 

 

COMO FUNCIONA? 

 

Todos os alunos receberão um cartão pré-pago nominal gratuitamente em sala de aula. 

Caso o aluno conserve o cartão de 2019, poderá reativá-lo na primeira vez que passar no 

terminal. Caso for utilizar o novo cartão, deverá para desbloqueá-lo, e ao fazer isso, o antigo 

cartão ficará inutilizado. 

Há 3 opções de desbloqueio do novo cartão pelo responsável: 

● Vir na Cantina para desbloqueá-lo; 

● Acessar o site (www.nutrebem.com.br); 

● Baixar o aplicativo (Nutrebem) no seu celular. 

 

O responsável que optar por baixar o aplicativo, terá controle em tempo integral da 

alimentação na Cantina, pois será possível visualizar os consumos feitos pelo aluno no 

Colégio, estabelecer um limite diário de gastos e escolher os alimentos que os alunos 

podem consumir, dentre outras funcionalidades. 

 

COMO ABASTECER O CARTÃO? 

O cartão pode ser abastecido das seguintes maneiras, que ficam a escolha do responsável: 

http://www.nutrebem.com.br/


● Sem cobrança de taxas e crédito imediato, na cantina da escola (cartão de débito ou 

dinheiro) 

● Sem cobrança de Taxas e crédito imediato, transferência bancária: (Favorecido: 

Claudia Regina da Silva – Banco Bradesco – Agência 1756 - C/C 25.969-1 – CPF: 

191.150.588-24) e (Favorecido: Marco Aurélio Tupiniquim – Banco Itaú – Agência 

6668 – C/C 19.404-3 – CPF: 048.382.618-96). No caso de depósito bancário é 

necessário comunicar à cantina. (11 – 999924571 – Marco) 

● Com taxas e crédito em 48 horas, através da internet no site www.nutrebem.com.br, 

ou aplicativo Nutrebem. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Nutrebem pelo e-mail 

relacionamento@nutrebem.com.br ou com as Cantinas do Tio Julio através do e-mail: 

cantinasdotiojulio@gmail.com. 

Visite também os sites: www.cantinasdotiojulio.com.br e www.nutrebem.com.br. 
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