
Aniversário do Bom Prato do Limão 
Data: 01/07/2015 

Endereço: Av. Professor Celestino Bourroul, 779 
 

 Bom dia! É um imenso prazer estar aqui no Restaurante Popular do Bom 

Prato do Limão para comemorarmos, juntos, 1 ano de existência. 

  

 Durante este primeiro ano de atendimento, o Governo de São Paulo 
investiu no custeio de refeições R$ 1.070.042,10 e R$ 350 mil na 
infraestrutura da unidade, totalizando mais de R$ 1,4 milhão. O Bom 
Prato do Limão já serviu 316 mil refeições, entre almoços e cafés da 
manhã, desde sua inauguração. 

 

 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 à população 

de baixa renda refeições saudáveis, de alta qualidade a custo acessível. 

 

 As demais 48 unidades do Programa de Segurança Alimentar do 

Governo do Estado estão distribuídas da seguinte forma: 21 unidades 

na Capital, 8 na Grande São Paulo, 14 no Interior e 5 no Litoral. 

 

 Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais de 

140 milhões de refeições e investidos mais de R$ 337 milhões entre 

custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades. 

 

 Nesses 15 anos de existência já servimos 129.171.059 milhões de 

almoços e 6.225.526 milhões de cafés da manhã, totalizando 



135.396.585 milhões de refeições. Para tanto, o Estado de São Paulo 

investiu R$ 320.166.801,85.  

 

 Não fazemos nada sozinhos, o desenvolvimento social depende da soma 

de esforços.  Aproveito para agradecer o INSTITUTO PROPAV, na figura 

de sua Presidente Kelly Cristina Alves Viana e Jurandir, pela 

parceria e pelo excelente trabalho na gestão desta unidade e das 

unidades da Brasilândia e Brás.  

 

 O Bom Prato do Limão 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 à 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. 

 



 O aniversário do Bom Prato será comemorado com um almoço especial. 

Serão servidos arroz, feijão, pãozinho, salada Primavera (alface, 

cenoura e erva-doce), lombo suíno ao vinagrete na chapa, purê de 

batata, suco de tangerina e, de sobremesa, maçã.  

 

Tenham um excelente almoço! 

Muito Obrigado 

 
 

 


