
Governo de SP inaugura Bom Prato em Franca 
29 de Maio de 2015 

 

 Bom dia, é um imenso prazer estar aqui em Franca para 

inaugurar o 49o Restaurante Popular do Bom Prato.  

 

 O Bom Prato é o maior e mais importante programa 

nutricional do país e um dos maiores do mundo em 

número de refeições servidas. 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: 22 unidades na Capital, 8 na Grande 

São Paulo, 13 no Interior e 5 no Litoral. 

 

 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.  

 

 Essa Unidade será gerenciada pelo Instituto de 

Cidadania Raízes e contará também com posto do 

Acessa São Paulo, que disponibilizará 5 computadores. 

Além disso, será possível sediar 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 

permitirá 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. 

Além disso, o município de Franca se beneficia com 

novas vagas de trabalho, uma vez que os funcionários 

que compõem as equipes são moradores locais. 

 

 Não fazemos nada sozinhos, o desenvolvimento social 

depende da soma de esforços. A prefeitura de Franca 

nos ajudou a identificar a melhor região para implantar 

o serviço e se responsabilizou pelo pagamento do 

aluguel durante 15 meses (R$165.000,00).  

 

 Aqui em Franca ofereceremos 1.200 almoços e 300 

cafés da manhã por dia com capacidade de 116 lugares 

e acessibilidade às pessoas com deficiência. Cada 

refeição custará no almoço 1 real e no café 0,50 

centavos. Crianças até 6 anos não pagam. 

 



 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. 

 

 Para implantar a Unidade Franca (obras de adequação 

e instalação de equipamentos), o Estado investiu R$ 

400 mil reais. 

 

 É determinação do governador Geraldo Alckmin a 

severa fiscalização na qualidade dos alimentos e dos 

serviços prestados à população. 

 

 O almoço inaugural será gratuito. Serão servidos: 

arroz, lentilha cozida, abobrinha com tomate, salada de 

tabule, sobremesa maçã e suco de manga.  

 

 Um dos princípios do Bom Prato é desenvolver ações 

sustentáveis e de combate ao desperdício, portanto 

serão disponibilizadas bandejas em cores diferentes 

que sinalizarão o tamanho da porção que cada usuário 

deseja. Além disso, vale contar a edificação aproveita 

ao máximo a ventilação e iluminação natural, utiliza 

lâmpadas econômicas, separa o lixo orgânico do 

reciclável e prevê ações para o uso consciente da água. 

 



 Para dar continuidade ao nosso Programa referência em 

segurança alimentar, o governador Geraldo Alckmin 

assume o compromisso de expandir o serviço para 

outros municípios do Estado e nossa próxima unidade a 

será inaugurada na cidade de Botucatu.  

 

Tenham um excelente almoço! 
 
Muito Obrigado! 
 
Floriano Pesaro 
 
 
 
 


