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Inauguração Bom Prato Santos/Morros 
Endereço: Estrada das Pedras, s/nº - Morro São Bento- Santos. 

30/06/2016 
 

 Bom dia! 

 É um imenso prazer estar aqui em Santos, junto com o Governador 

Geraldo Alckmin, para inaugurar mais uma unidade do Bom Prato, em 

Santos. Esta unidade de Morros é o terceiro restaurante Bom Prato 

em Santos (já temos Santos Mercado e Santos Zona Noroeste). 

 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 10 maiores programas do mundo. Com este novo 

equipamento, já são 51 unidades no Estado. 

 O Restaurante está construído em uma área de 1.600 metros 
quadrados. A unidade terá capacidade para atender 212 pessoas (200 
lugares + 12 com acessibilidade). 

 Será possível fornecer até 300 cafés da manhã e 1.200 almoços por 
dia. 
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 O Bom Prato é um exemplo de gestão política eficiente, obtida por 

meio de parcerias. É a prova que é possível oferecer uma 

alimentação equilibrada e saudável com um custo acessível.  

 Não fazemos nada sozinhos!  

 Nesta unidade, nossa parceria com prefeitura, representada pelo 

prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que já foi secretário de Estado de 

Desenvolvimento Social, foi muito importante. A Prefeitura de Santos 

investiu na construção da unidade (R$ 8 milhões para a construção e 

R$ 500 mil na aquisição e na instalação de equipamentos.  

 O Governo do Estado subsidiará as refeições com o R$ 3,81 reais por 

refeição para o almoço e R$ 1,03 centavos para o café da manhã.  

 Contamos também com a parceria da Associação de Promoção e 

Assistência Social Estrela do Mar, presidida pelo Padre Valdeci João 

dos Santos, que fará a gestão desta unidade.  

 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. 

 Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais 

160 milhões de refeições, entre almoços e cafés da manhã. Foram 

investidos mais de R$ 400 milhões entre custeio das refeições, 

implantação e revitalização das unidades. 
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 As outras 50 unidades do Programa de Segurança Alimentar do 

Governo do Estado estão distribuídas da seguinte forma: 22 unidades 

na Capital, 8 na Grande São Paulo, 14 no Interior e 5 no Litoral. 

 

 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 destacar que a edificação aproveita 

ao máximo a ventilação e iluminação naturais, utiliza lâmpadas 

econômicas, separa o lixo orgânico do reciclável e trabalhará com 

sistema de aproveitamento da água da chuva. 

 

 Integração dos serviços também é um aspecto importante para o 

governo do Estado de SP. Após o almoço, quando a unidade ficaria 

fechada, terá o funcionamento de um posto do Acessa São Paulo, 

com 14 computadores para uso dos frequentadores e um para o 

monitor. 

 

 A inauguração do novo espaço conta com um cardápio especial de 

almoço. Serão servidos arroz, feijão, salada festiva (repolho bicolor, 

tomate, cebola e carambola), estrogonofe de carne, batata na salsa, 

suco de morango e, de sobremesa, mexerica.  

Tenham um excelente almoço! 

Muito obrigado! 
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