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Encontro com Entidades do Vivaleite 

Local: Auditório da SEDS 

 

Bom dia! 

 

 Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos representantes das 

Entidades reunidas neste encontro e reforçar importância de cada um de vocês no 

Programa Vivaleite, o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite 

pasteurizado do Brasil.  

 

 Desde o início da minha gestão, fizemos algumas mudanças nos trâmites burocráticos 

do programa com um único objetivo: garantir a distribuição de leite a um maior 

número de beneficiários possível.  

 

 Temos feito reuniões e encontros periódicos com as Entidades. Nosso objetivo é que 

não faltem informações de como proceder com a documentação, de como prestar 

contas adequadamente (temos em curso um convênio com o CRC para isso), a 

importância dos Números de Identificação Social (NIS), com vistas a qualificar o 

atendimento ofertado. 

 

 Nossa união de esforços é fundamental no sentido de fortalecer a sociedade civil e 

poder público, em benefício da população. Temos trabalhado em conjunto para a 

adoção de novo modelo de gestão pública.  
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 Nossos encontros têm como objetivo intensificar a integração da Política de 

Segurança Alimentar, dentro da qual o VivaLeite está inserido, com a Política de 

Assistência Social. Por isso, é nossa meta que vocês conheçam a rede 

socioassistencial.  

 

 Acredito que essa seja a forma mais adequada de fortalecer o trabalho intersetorial e 

garantir a qualidade do serviço ofertado.  

 

 O governador Geraldo Alckmin está preocupado em oferecer uma vida digna para a 

população, principalmente para aquela parcela mais vulnerável, aquela que precisa 

ser assistida mais de perto pelo Estado. Nossa missão é não deixar ninguém para 

trás. 

 

 Para que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes e efetivas, devemos 

alinhar nossos olhares, para juntos, alcançarmos o mesmo objetivo: erradicarmos a 

extrema pobreza no Estado mais rico da federação.  

 

 O Cadastro Único (CadÚnico) foi uma das formas encontradas pelo governo federal 

para identificar e realizar a caracterização socioeconômica das famílias, dando direito 

a diversos benefícios sociais. Agora, o CadÚnico também passou a ser adotado pelo 

Governo Estadual  

 

 Para isso, pedimos a ajuda de vocês: orientem seus beneficiários no sentido de realizar 

este Cadastro. Por meio do CadÚnico, as famílias terão direito a uma série de 

benefícios. 

 

 Vocês receberam ofícios informando a importância desse cadastramento. 

Necessitamos, também, que vocês se aproximem e referenciem essas famílias nos 

Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS.  
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 O CRAS é a porta de entrada para a Assistência Social. É através dele que a proteção 

social da assistência social se territorializa e se aproxima da população.  

 

 Hoje, o Estado de São Paulo possui 1.085 CRAS e 276 CREAS e 56 Centros Pop.  

 

 Nós, como atores envolvidos nas políticas de assistência social, devemos ter a 

sensibilidade para reconhecer a existência das desigualdades sociais intra-urbanas 

próprias da comunidade. Este conhecimento é fundamental para que os gestores 

municipais desenhem políticas sociais com o objetivo de reduzir essas desigualdades, 

prevenir situações de vulnerabilidade e risco social.  

 

 Criado em 1995, o Vivaleite já distribuiu mais de 80 milhões de litros de leite. Em 2017, 

o Programa distribuirá 6.390.723 litros de leite que beneficiarão mensalmente, cerca 

de 426.048 crianças e idosos em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade 

social em todo o Estado de SP.  

 

 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 e idosos (na Região 

Metropolitana de São Paulo). 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. 

 

 Na Capital e Grande São Paulo, a distribuição é feita por meio de 1.962 entidades.  
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 No interior, são 2.040 pontos de entrega em 606 municípios atendidos.  

 

 O Vivaleite é uma grande rede que aproxima usuários, entidades e prefeituras! 

 
Fortalecer os municípios é um compromisso do Governo do Estado de 
São Paulo! 

 

 Peter Drucker, pai da administração moderna, disse: 
 
“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” 
 

 Com o trabalho integrado, escrevermos mais uma página do futuro da 
Assistência Social no nosso Estado!  
 

 Juntos, podemos “criar” o SUAS que queremos! 
 

 

Muito obrigado! 

 


