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 Uma grande alegria ver reunidos tantos prefeitos e gestores municipais. 

 Reunidos para renovar o Convênio com o Viva Leite e assegurar a 

continuidade na distribuição do leite.  

 A Secretaria de Desenvolvimento Social compreende a segurança 

alimentar como um pilar importante da Proteção Social.  

 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. 

 Participam do programa crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses.  

 Na Capital, idosos acima de 60 anos também podem se cadastrar no 

projeto.  

 A exigência é que pertençam a famílias com renda mensal de até 1/4 de 

salário mínimo per capita. 

 O Programa Viva Leite de segurança alimentar, atua conjuntamente 

com a ação da Secretaria de Educação e Secretaria da Saúde.  

 Pautados nas diretrizes nacionais de segurança alimentar, por meio da 

formação de uma rede de proteção, conseguimos garantir o 

atendimento de todas as crianças do Estado de São Paulo. 

 A readequação do Programa Viva leite, reduzindo a idade de 6 anos e 11 

meses, para 5 anos e 11 meses se fez necessária, uma vez que a rede de 



educação do Estado de São Paulo já universalizou o atendimento de 

todas as crianças de 6 a 14 anos.  

 A educação, garante o atendimento, com merenda de qualidade, para 4,3 

milhões de crianças de forma centralizada e descentralizada. 

 Dessa forma, o Programa Viva Leite, deve atender as crianças que ainda 

não possuem essa cobertura.  

 Na faixa etária de 0 a 3 anos, segundo PNAD 2011, somente 30% das 

crianças estão devidamente matriculadas nas creches e 82% das crianças 

de 4 e 5 anos nas escolas de educação infantil, o que justifica, focalizar o 

Programa de modo a garantir a nutrição de todos. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, recomenda-se que o 

aleitamento ocorra até os 2 anos de vida, com aleitamento materno 

exclusivo até os 6 meses de idade e a partir disso, se inicie um processo de 

complementação alimentar. 

 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! 

 Hoje renovaremos nosso convênio com mais de 13 munícipios das Drads 

de Botucatu e 29 municípios das Drads de Avaré.  

 Na região de Botucatu distribuiremos 58.590 litros de leite ao mês, 

beneficiando 3.906 pessoas.  

 Já na região de Avaré distribuiremos 161.625 litros de leite ao mês a 

10.775 beneficiários.  

 Para tanto o Governo do Estado investirá cerca de R$ 4.938.000,00 para a 

distribuição de leite nestes 42 municípios.  

 Somente juntos, podemos construir o futuro que queremos! 

  



 


