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Aniversário do Bom Prato Guarujá 27/09/2016 

 
Entidade: Evangélica Palavra de Vida 

Presidente: Luís Fernando Linas da Fonseca 
 

Avenida Áurea Gonzales de Conde, 47, Vila Áurea 
 

 Bom dia!  

 É um imenso prazer estar aqui no Restaurante Popular do Bom Prato de Guarujá para 

comemorarmos, juntos, seus dois anos de existência! 

 Durante estes dois anos de atendimento, o Governo de São Paulo investiu um total de 

R$ 1.831.096,53 entre implementação do equipamento e custeio das refeições.  

(R$ 1.481.096,53 somente com o custeio de refeições). 

 Desde sua inauguração, o Bom Prato de Guarujá serviu mais de 607 mil refeições 

(523.123 almoços e 84.710 cafés da manhã).  

 Isso nos deixa muito felizes. E, mais do que isso, nos dá a garantia de que, juntamente 

com o governador Alckmin, seguimos no caminho certo, no sentido de oferecer cada 

vez mais qualidade de vida para a população do Estado de São Paulo.  

 Refeições de alta qualidade, para aqueles que mais precisam, com severa fiscalização 

na qualidade dos alimentos e nos serviços prestados ao público. Estas são as 

determinações do governador Geraldo Alckmin e a filosofia 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 
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saudáveis, de alta qualidade a custo acessível. Hoje, devido à crise econômica que 

afeta toda a população, atende a outros segmentos e classes sociais. 

 As 51 unidades do Programa de Segurança Alimentar do Governo do Estado estão 

distribuídas da seguinte forma: 22 unidades na Capital, 8 na Grande São Paulo, 15 no 

Interior e 6 no Litoral. 

 Nesses 16 anos de existência o Programa Bom Prato, já serviu mais de 166 milhões de 

refeições e investiu mais de R$ 431 milhões entre custeio das refeições, implantação 

e revitalização das unidades. 

 Não fazemos nada sozinhos. O desenvolvimento social depende da soma de 

esforços.  

 Agradeço pela parceria da prefeitura municipal, que contribui com R$ 1 para o 

custeio das refeições! Obrigado Prefeita Maria Antonieta de Brito!  

 Aproveito para agradecer a Entidade conveniada, o Ministério Evangélico Palavra de 

Vida, na figura de seu presidente Luís Fernando Linas da Fonseca, pela parceria e pelo 

excelente trabalho na gestão desta unidade.  

 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$ 3,81 reais por refeição para o almoço e R$ 1,03 centavos para o café da manhã. 

 Para a população, os valores são de R$ 0,50 o café da manhã e R$ 1,00 o almoço. 

 É determinação do governador Geraldo Alckmin a severa fiscalização na qualidade 

dos alimentos e dos serviços prestados à população. 
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 Para comemorarmos o aniversário do Bom Prato os frequentadores irão saborear um 

almoço especial: salada ametista, frango à parisiense, batata palha, suco de guaraná 

e, de sobremesa, cupcake. 

Tenham um excelente almoço! 

 

Muito Obrigado!  
 
 


