
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019

Nota sobre desinterdição  do CLA e Restaurante-Escola
 Restaurante-Escola será reaberto para o jantar, nesta quarta-feria, dia 21 de maio

    

A  Pró-Reitoria de Administração (Proad) informa que o Centro de Letras de Artes (CLA) foi liberado  pela 

SubSecretaria Municipal de Vigilância Sanitária, nesta segunda-feira, 20 de maio, após medidas de limpeza, 

higienização e vedação dos reservatórios de água.

O Restante-Escola será reaberto nesta terça-feria para o jantar, respeitando as operações preliminares de higiene, 

que não seriam possíveis para o almoço, por questões de limpeza, descongelamento, entre outras. 

As unidades estavam interditadas desde o dia 9 de maio, devido à “ausência de comprovação da limpeza e 

higienização dos reservatórios de água da unidade e pela constatação de reservatórios de água sem a devida 

proteção e conservação”. Os serviços foram realizados entre os dias 11 e 15 de maio, nos campi da Av. Pasteur, 

nºs 436 e 458.

Leia a nota da Proad na íntegra sobre a liberação do CLA:

“A Pró-Reitoria de Administração, num esforço conjunto com o Gabinete da Reitoria, informa sobre a desinterdição 

do campus CLA – Centro de Letras e Artes, na Av. Pasteur nº 436, a partir de hoje, 20 de maio de 2019.

De acordo com as certificações de limpeza e higienização procedidas pela empresa responsável, bem como pelo 

conteúdo dos laudos de potabilidade em consonância com os parâmetros de normalidade e adequação ao 

uso/consumo, a SubSecretaria de Vigilância Sanitária desinterditou as unidades, nesta tarde.

Assim, encontram-se realizadas a contento as recomendações constantes da visita técnica do órgão fiscalizador, 

vistoriadas novamente nesta data para confirmação dos procedimentos adotados, não só na localidade citada, 

como também nas unidades do CCET/CCHS/BC, na  Av. Pasteur, 458.

Entendendo que durante o episódio foram estabelecidas as comunicações em tempo real, a Pró-Reitoria de 

Administração agradece o apoio dos profissionais envolvidos no pronto retorno às atividades.”
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