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 Hoje é um momento de muita alegria!  

 Este grande encontro só foi possível com apoio da 

Secretaria da Justiça, da Secretaria de Cultura, do 

Fundo Social de Soledariedade e das entidades 

parceiras do Programa Viva Leite.  

 O Projeto Vivaleite é o maior programa estadual de 

distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil.  

 Criado em 1995, distribui anualmente 90 milhões de 

litros de leite para crianças e idosos em situação de 

insegurança alimentar e vulnerabilidade social. 

 Hoje, cerca de 500 mil famílias recebem esse 

importante complemento alimentar, seguro e de alto 

valor nutritivo.  

 Cada beneficiário recebe 15 litros de leite por mês, com 

teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro e 

vitaminas A e D. 

 Na Capital e Grande São Paulo, a distribuição é feita 

por meio de 2.187 entidades.  

 No interior, são 2.040 pontos de entrega em 606 

municípios atendidos.  

 O Viva Leite é uma grande rede que aproxima usuários, 

entidades e prefeituras!  



 Além de fortalecimento da rede local o programa 

estimula que seus beneficiários se cadastrem no 

CADÚnico e que acessem os programas da assistência 

social.  

 Estamos reunidos nesta manhã para expandirmos 

nossos conhecimentos sobre algo precioso: os 

primeiros anos de vida de uma criança. Para tanto 

contamos com a presença da DRA. ANA ESCOBAR, 

médica pediatra, referência no assunto.  

 Por que escolhemos falar de aleitamento materno e da 

importância dos primeiros 1000 (mil) dias, que incluem 

a gestação e os primeiros dois anos de vida da criança?  

 A Primeiríssima Infância é um tesouro! É um período 

único para a promoção do desenvolvimento pleno do 

potencial da criança.  

 Temos como objetivos reduzir a mortalidade infantil e 

promover o desenvolvimento infantil, criando bases 

para uma adolescência equilibrada e uma vida adulta 

sadia. Investir na primeira infância é construir uma 

sociedade mais harmoniosa e justa. 

 Nossa missão hoje é promover a ação social, 

compartilhando conhecimento, disseminando serviços 

e estimulando a cidadania! 

 Somente juntos, podemos construir o futuro que 

queremos! 



 

 

Por que 1000 dias? 

270 (9 meses de gestação = 9x 30 dias) + Slide 19 

365 (primeiro ano de vida) + 

365 (segundo ano de vida) = Slide 19 

1000 primeiros dias de vida, incluído aí o período de vida fetal. 

Por que este período é crucial para o ser humano que se 

estrutura? 

Por duas razões: 

1. Muitas doenças crônicas do adulto, como obesidade, 

hipertensão, doenças cardiovasculares ou diabetes, por 

exemplo, podem ter início na vida intrauterina. 

2. Os primeiros 2 anos de vida são essenciais para o 

desenvolvimento cerebral. 

Os primeiros 1000 dias da vida humana, portanto, são a base 

essencial do futuro de um ser que potencialmente começa quando 

duas células se juntam 

 

 

 

 

 


