
 
Almoço em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação 

Bom Prato de Araraquara – 17/10/2015 
 
 

 Bom dia, é um imenso prazer estar aqui no Restaurante Popular do 

Bom Prato de Araraquara para comemorarmos, juntos, o dia 

Mundial da Alimentação.  

 

 O Governo de São Paulo investiu, no custeio de refeições, R$ 

608.449,10 e R$ 350 mil na infraestrutura da unidade, totalizando 

mais de R$ 958.449,10. O Bom Prato de Araraquara já serviu 

464.941 refeições, entre almoços e cafés da manhã, desde sua 

inauguração (02/05/2014). 

 

 O Bom Prato é o maior e mais importante programa nutricional do 

país e um dos maiores do mundo em número de refeições servidas. 

São 49 restaurantes populares. 

 

  O programa de segurança alimentar do Governo do Estado de São 

Paulo foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de oferecer 

refeições saudáveis, de alta qualidade a custo acessível. 

 

 Hoje comemoramos o Dia da Alimentação, pois a boa alimentação 

é a base para um corpo saudável. Pelo menos 4 das 10 causas de 

mortes mais comuns – doença cardíaca, câncer, diabete e 

acidentes vasculares cerebrais – estão diretamente relacionados ao 

que comemos. É claro que apenas a boa alimentação não é a chave 

para uma vida longa e saudável, devendo fazer parte de um estilo 

de vida saudável, que inclui exercícios regulares, evitar o 



tabagismo e o uso excessivo de bebidas alcoólicas, administrar o 

stress, limitar a exposição a ambientes danosos à saúde, entre 

outros fatores. 

 

 Oferecer uma alimentação saudável é um compromisso do Governo 

do Estado de São Paulo! 

 

 Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais 

de 147 milhões de refeições e investidos mais de R$ 360 milhões 

entre custeio das refeições, implantação e revitalização das 

unidades. 

 

 Não fazemos nada sozinhos, o desenvolvimento social depende da 

soma de esforços.   

 

 Agradeço á Prefeitura, na figura do prefeito Marcelo Barbieri! Que 

nos ajuda no custeio deste importante equipamento! Desde a 

inauguração desta unidade recebemos R$ 493.078 reais para 

custeio.  

 

 Agradeço também à Associação Seara do Norte, na figura de sua 

presidente: Marcia Madalena Wiazowski da Rocha – representada 

por Michel Wiazowski (filho), pela parceria e pelo excelente 

trabalho na gestão desta unidade. 

 

 O Bom Prato de Araraquara conta com posto do Acessa São Paulo. 

Além disso, poderá servir de sede para cursos de qualificação na 

área de alimentação, oferecidos pelo Via Rápida Emprego, 



programa da Secretária Estadual de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

 Integrar esses três serviços numa única unidade permite aos 

usuários o acesso a elementos imprescindíveis: refeição equilibrada 

de qualidade, acesso à informação, por meio do uso da internet e 

a possibilidade de adquirir uma qualificação profissional.  

 

 Vale destacar que somente é possível oferecer uma alimentação 

equilibrada e saudável por um preço tão baixo porque o Estado se 

responsabiliza pelo subsídio de R$ 3,50 reais por refeição para o 

almoço e R$ 0,80 centavos para o café da manhã. 

 

 É determinação do governador Geraldo Alckmin a severa 

fiscalização na qualidade dos alimentos e dos serviços prestados à 

população. 

 

 Comemoraremos o Dia Mundial da Alimentação com um almoço 

especial. Serão servidos arroz, feijão, pãozinho, salada de 

almeirão, frango xadrez, abóbora na salsa, banana de sobremesa 

e suco de frutas vermelhas. 

 

Tenham um excelente almoço! 

 

Muito Obrigado 

 
 

 

 
 



 

 

Governo de SP inaugura Centro de Conivência do Idoso 
 

 

 O número de idosos deverá representar 22% da população 

mundial em 2050 e, pela primeira vez na história da 

humanidade, haverá mais idosos que crianças no planeta. 

 

 Países em desenvolvimento estão envelhecendo em 

velocidade muito maior que a dos países desenvolvidos. Em 

cinco décadas, mais de 80% dos idosos do mundo viverão nos 

países em desenvolvimento 

 

 No Estado de São Paulo a transformação etária populacional já 

é uma realidade. Hoje a população idosa representa 12,2% da 

população total do Estado de São Paulo (cerca de 5,4 milhões 

de pessoas) a projeção para 2030 é de 9.316.614 (Fonte: SEADE).  

As regiões do Estado se comportam de maneira distinta, com 

índices de envelhecimento bastante elevados nas regiões 

Noroeste, Baixada Santista e Grande São Paulo. 

 

 O novo perfil populacional demanda ações efetivas e 

integradas do Estado para garantir o envelhecimento ativo do 

idoso, fortalecendo seu papel social e também uma nova postura 

diante do envelhecimento. 



 

 Para atender este desafio e desenvolver espaços amigáveis a 

todas as idades com foco no conceito de envelhecimento ativo 

da ONU - Organização das Nações Unidas o Governo de São 

Paulo instituiu -pelo Decreto nº 58.047 de 15 de maio de 2012 

- o Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do 

Idoso. 

 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS celebra 

convênios com Municípios, visando a transferência de recursos 

financeiros para realização de obras em imóveis próprios, 

destinados à construção de Centros de Convivência do Idoso 

e Centros Dia do Idoso.  

 

 Desde 2010 o Estado de SP já viabilizou a construção de: 

 

- 42 CDIs destinados a idosos semidependentes  

 

- 8 CCIs que oferecem serviços para idosos autônomos totalizando 

atendimento direto a quase quatro mil idosos paulistas.  

 

 Há ainda outros: 67 Centros Dia e 197 Centros de Convivência 

previstos, sendo que, 224 convênios já se encontram assinados. 



 

 Estes equipamentos sociais deverão ser um espaço de 

acolhimento, proteção e convivência a idosos independentes 

e semi-dependentes. 

 

 O Centro de Convivência é um espaço de socialização e lazer.  

 

 Com ações articuladas e com o compromisso de todos, 

seremos capazes de transformar São Paulo em um Estado 

verdadeiramente Amigo do Idoso! 

 

Muito Obrigado! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


