GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

16 anos do Bom Prato Santo Amaro
Data: 12/05/2017 (Sexta-feira)
Horário: 11h
Local: Rua Mario Lopes Leão, 685 – Santo Amaro

Qual o motivo de vivermos senão o de tornar o mundo menos difícil para cada um de
nós?
George Eliot (George Eliot era o pseudônimo de Mary Ann Evans, novelista autodidata
britânica. Usava um pseudônimo masculino para que seus trabalhos fossem levados a
sério)

• Bom dia!
• Hoje o Bom Prato de Santo Amaro comemora 16 anos de existência, mas quem ganha
o presente somos nós, que temos a presença da chef Janaína Rueda, dos restaurantes
Dona Onça e Casa do Porco, bastante famosos aqui em São Paulo, neste encontro.
• Eu fico extremamente grato que a Janaína esteja aqui hoje conosco nesta
comemoração, que tenha aceito o meu convite, porque compartilhamos o mesmo
pensamento.
• Identificamos na alimentação, cada um à sua maneira, é óbvio, muito mais do que
simplesmente nutrição, mas uma missão social.
• Por meio do alimento, podemos traduzir sentimentos, divulgar culturas, agregar
valores, apoiar ações sustentáveis e combater o desperdício.
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• E a nossa estratégia aqui, e tenho certeza de que a Janaína compartilha da mesma
opinião, não é a sofisticação ou o alto custo, mas a refeição de qualidade a um baixo
custo: quem frequenta a rede Bom Prato gasta R$ 1 com almoço e R$ 0,50 com café
da manhã.
• A Janaína teve a experiência de ajudar a reorganizar a merenda das escolas públicas,
mostrando para as nutricionistas e merendeiras as infinitas possibilidades de se
conseguir uma refeição fresca, saudável e barata. E começou na escola onde estudou,
não é mesmo Janaína, a Escola Estadual Maria José, na Bela Vista!

• O governo do Estado de São Paulo garante que é possível ter uma refeição de baixo
custo com uma excelente qualidade. Mas somente é viável oferecer uma alimentação
equilibrada e saudável por um preço tão baixo porque o Estado se responsabiliza pelo
subsídio de R$ 4,19 reais por refeição para o almoço e R$ 1,13 centavos para o café da
manhã.
• Desde sua inauguração, em 27 de abril de 2001, o Bom Prato de Santo Amaro serviu
mais de 8 milhões de refeições (7.827.971 almoços e 413.100 cafés da manhã). O
Governo do Estado de São Paulo investiu mais de R$ 20 milhões para custeio das
refeições e na infraestrutura da unidade. Foi a quarta unidade inaugurada no Estado!
• Os grandes números têm um significado especial: nos dão a garantia de que,
juntamente com o governador Geraldo 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.
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• O Bom Prato é o maior e mais importante programa nutricional do País e um dos 10
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
saudáveis, de alta qualidade a custo acessível.
• Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais 178 milhões de
refeições, entre almoços e cafés da manhã. Foram investidos mais de R$ 476 milhões.

• As 52 unidades do Programa de Segurança Alimentar do Governo do Estado estão
distribuídas da seguinte forma: 22 unidades na Capital, 9 na Grande São Paulo, 15 no
Interior e 6 no Litoral.
• O Bom Prato é um exemplo de gestão política eficiente, obtida por meio de parcerias.
Não fazemos nada sozinhos. Nenhum governo trabalha sozinho! O desenvolvimento
social depende da soma de esforços.
• Por isso, aproveito para agradecer a Entidade conveniada, Instituto Adventista de
Ensino (IAE), na figura de seu presidente Denilson Paroschi Cordeiro, pela parceria e
pelo excelente trabalho na gestão desta unidade. Agradecimentos à gerente Sonia
Maria Barbosa Takimoto, à nutricionista Bruna Caroline Martins e a toda a equipe
que se dedica a esta unidade.
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• Como o próprio governador gosta de afirmar e eu, sempre que posso, reafirmo e
reitero: “Não há combate à pobreza e às desigualdades sem uma forte ação do
Estado. Uma ação que alavanque o potencial dos indivíduos e faça com que exerçam
suas cidadanias plenas sem a pretensão de doutriná-los ou tutelá-los."
• Para comemorarmos o aniversário do Bom Prato os frequentadores irão saborear um
almoço especial: arroz, feijão, salada de repolho especial, frango ao molho de laranja,
farofa rica, gelatina e suco de uva.

Tenham um excelente almoço!
Muito obrigado!
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