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 Bom dia, é um imenso prazer estar aqui para re-inaugurar o 

Restaurante Popular do Bom Prato.  

 

 Re-inagugurar um serviço é garantir a qualidade no atendimento. O 

novo endereço foi totalmente reformado, são 800m² de área 

construída, com 158 lugares acomodar os frequentadores, incluindo 

8 ligares acessíveis.  

 

 Essa é a única unidade do programa que serve jantar e refeições aos 
sábados e domingos. Isso porque temos o compromisso de atender 
também a população da chamada Nova Luz atendidas pelo Programa 
Recomeço e Braços Abertos, fortalecendo a política de atendimento 
aos dependentes químicos. 

 

 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 50 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 49 unidades do Programa de Segurança Alimentar do 

Governo do Estado estão distribuídas da seguinte forma: 21 unidades 

na Capital, 8 na Grande São Paulo, 15 no Interior e 5 no Litoral. 

 

 



 Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais 

de 148 milhões de refeições e investidos mais de R$ 337 milhões 

entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades. 

 

 

 Essa Unidade será gerenciada pelo Associação da Vida Verde TopyBol.  

 

 A unidade oferecerá cursos de capacitação na área de alimentos 

dentro do Bom Prato. As inscrições e a capacitação são do Via Rápida 

Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

 Integrar esses dois serviços numa única unidade permitirá aos 

usuários o acesso à elementos imprescindíveis: refeição equilibrada 

de qualidade, 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. 

 

 Para implantar a nova Unidade Campos Elíseos (obras de adequação 

e instalação de equipamentos), o Governo do Estado investiu R$ 

17.670.782,74, sendo R$ 400.000,00 somente para a troca do 

imóvel. 

 

 É determinação do governador Geraldo Alckmin a severa fiscalização 

na qualidade dos alimentos e dos serviços prestados à população. 

 



 A inauguração do novo espaço conta com um almoço especial: arroz, 

feijão, salada noel (Alface crespa, acelga e uva passa), frango assado 

ao molho de laranja, farofa natalina (farinha de milho e mandioca, 

uva passa, bacon, salsa e cenoura ralada), suco de cereja e, de 

sobremesa, pêssego.  

 

 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. 

 

Tenham um excelente almoço! 

Muito Obrigado! 

 

 


