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Re - inauguração Bom Prato 

BOM PRATO Itaim Paulista 
Rua: Alfredo Moreira Lima, nº 19/87 

10 º unidade - Inaguração 03/07/2002 

   

 
Entidade Conveniada:  Associação Popular da Saudé 

Presidente: Nacime Salomão Mansur 
 

 

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

Restaurante Popular do Bom Prato Itaim Paulista. 

 

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

novo endereço foi totalmente reformado, são 675m² de área 

útil, com 148 lugares para acomodar os frequentadores, sendo 

4 para portadores de necessidades especiais.  

 

 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 51 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. A Unidade Itaim Paulista foi a 10ª unidade, 

inaugurada em 2002.  
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 Hoje, as 51 unidades do Programa de Segurança Alimentar do 

Governo do Estado estão distribuídas da seguinte forma: 22 na 

capital / 8 GSP / 15 interior / 6 litoral.  

 

 Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas 

mais de 173 milhões de refeições. 

 

 Mas não fazemos nada sozinhos. O desenvolvimento social depende 

da soma de esforços.  

 Agradeço a entidade conveniada, Associação Popular da Saudé, na 

figura de seu presidente Nacime Salomão Mansur, 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$ 4,19 por refeição para o 

almoço e R$ 1,13 para o café da manhã. 

 

 Para implantar a nova Unidade Itaim Paulista (obras de adequação e 

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

175.913,80.  

 

 É determinação do governador Geraldo Alckmin a severa fiscalização 

na qualidade dos alimentos e dos serviços prestados à população. 
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 Além disso, 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 de led, separa o lixo orgânico do reciclável e prevê 

ações para o uso consciente da água. 

 

Tenham um excelente almoço! 

 

Muito Obrigado! 

 


