
 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 
Portaria 150 E/COI. E – CNPJ 39.481.098/0001-81 

Rua Ceará; Lote; 7 Quadra: 02 – Santa Cruz – D. Caxias / RJ 

CEP: 25.255-070. www.nogueiramineiro.g12.br 

 

Duque de Caxias, 03 de março de 2023. 

 

Senhores Responsáveis, 

Infelizmente estamos tendo problemas em 

relação à compra de lanches na cantina através da 

agenda... Muitas das compras realizadas e anotadas 

para que os responsáveis mandem o valor no dia 

seguinte, não são respondidas e consequentemente, 

não recebemos o pagamento!  

Devido a isso, está proibida a venda desta 

forma, portanto, pedimos que se atentem quanto ao 

esquecimento de lanches. 

Atenciosamente, 

Direção. 
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