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Prefeitura Intensifica ações de combate à fome

Em meio ao período de emergência do Plano SP, a cidade amplia a distribuição de marmitas e cestas básicas para
populações vulneráveis

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar da população vulnerável neste período de aumento das
restrições da fase vermelha do plano São Paulo, a Prefeitura anuncia nesta quinta-feira (18/3) a intensificação da
distribuição de alimentos que envolve a ampliação do programa Cozinha Cidadã, de distribuição de marmitas para
a população em situação de rua e a evolução do Cidade Solidária que entrega cestas básicas para a população
carente.

Desde março de 2020, o Cozinha Cidadã, iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania (SMDHC), já distribuiu 222 mil litros de água e 2,3 milhões de marmitas produzidas por restaurantes
credenciados que recebem 10 reais por unidade. A prefeitura vai ampliar o cadastro de bares e restaurantes para
aumentar de 7,5 para 10 mil o número de refeições diárias e abrir novos pontos de distribuição.

"O Cozinha Cidadã é uma inovação social que a cidade encontrou para garantir a alimentação da população de rua
durante a pandemia, porque estabelece uma relação de ganhos para a população em estabelecimentos que tiveram
queda no movimento", diz Claudia Carletto, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Pesquisa sobre
o impacto da medida entre os restaurantes cadastrados apontou que 70% não conseguiriam manter o negócio sem
os recursos do programa Cozinha Cidadã.

Outro ponto importante é o programa Cidade Solidária que de maio de 2020 até o último dia 15 de março
distribuiu 2,4 milhões de cestas básicas aos paulistanos. O programa que passou, em janeiro, para a coordenação
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e ganha novo fôlego com a compra de 1 milhão
e 200 mil cestas básicas até o final de 2021, com entregas previstas de 100 mil unidades por mês mensais.

Além das cestas adquiridas diretamente pelo município, a cidade vai reforçar a campanha de doações para o
programa que conta com a participação da sociedade civil. A SMDHC avalia que a longa duração da pandemia, teve
impacto no volume de doações ao longo de 2020. "É como comparar uma prova de 400 metros rasos com uma
maratona. Empresas, entidades e pessoas que ajudaram muito no começo, perderam o fôlego com o
prolongamento da crise. Precisamos mobilizar novamente a sociedade para retomar o nível de doações neste
momento mais grave da pandemia", diz Claudia Carletto, secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

As pessoas que quiserem ajudar o programa podem fazer as doações de cestas básicas ou dos alimentos não
perecíveis que entram na composição das delas. (Veja no Quadro 1, abaixo) Os locais disponíveis para doação são
os equipamentos da Secretaria de Direitos Humanos espalhados pela cidade (veja no quadro 2, abaixo), ou no
galpão da Cruz Vermelha Brasileira São Paulo, na Rua Av. Moreira Guimarães, 699, Indianópolis, Zona Sul que é
uma das entidades parceiras nesta ação humanitária.

As empresas e organizações, pessoas jurídicas, que quiserem doar devem entrar em contato pelos telefones 11
2833-4170, 2833-4166, ou 2833-4165, ou enviar mensagem para o e-mail: doacoes@prefeitura.sp.gov.br para
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receber as orientações das equipes do programa. "Nosso objetivo é ampliar a doação e gerar ainda mais
transparência na distribuição de cestas básicas, chegando para os moradores de São Paulo que mais precisam
neste momento difícil pelo qual atravessamos", afirma, Claudia Carletto.

Os interessados, podem ainda fazer doações em dinheiro para um fundo que viabilizará a aquisição de cestas. Por
transferência bancária, os dados são:

PMSP/SMDU-Cidade Solidária CNPJ: 46.395.000/0001-39
Banco do Brasil
Agência 1897-X
C/C 2020-6

Quadro 1 - ITENS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA

1) leite em pó integral para bebida: dois pacotes de leite em pó instantâneo, 400 gramas cada;
2) Arroz agulhinha: 5 kg;
3) Feijão carioquinha: 1 kg;
4) Farinha de mandioca: branca, 500 g;
5) Açúcar refinado: 1 kg;
6) Óleo de soja: 900 ml;
7) Sal: 1 kg;
8) Macarrão: 1 pacote de macarrão tipo espaguete;
9) Polpa ou purê de tomate: 1 embalagem em caixa;
10) Sardinha em óleo comestível: 2 latas.

Quadro 2 - PONTOS DE DOAÇÃO

● Ouvidoria de Direitos Humanos - Rua Dr: Falcão Filho 69, com horário das  10h às 16h.
● Cruz Vermelha Brasileira - Av. Moreira Guimarães, 699 - Indianópolis
● CRAI – Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes - Rua Major Diogo, 834, Bela Vista - Tel.:

2361.3780
● Casa da Mulher Brasileira - Rua Vieira Ravasco, 26 – Cambuci - Tel.: 3275-8000

Centros de Referência da Mulher (CRMs)
● Casa Eliane de Grammont - Tel.: 5549-9339 / 5549-0335 - Rua Dr. Bacelar, 20 – Vila Clementino
● Casa Brasilândia - Tel.: 3983-4294 / 3984-9816 - Rua Sílvio Bueno Peruche, 538
● CRM 25 de Março - Tel.: 3106-1100 - Rua Líbero Badaró, 137 – 4º andar – Centro
● CRM Maria de Lourdes Rodrigues - Tel.: 5524-4782 - Rua Luiz Fonseca Galvão, 145 – Capão Redondo

Centros de Cidadania da Mulher (CCMs)
● CCM Parelheiros - Tel.: 5921-3935 / 5921-3665 - Rua Terezinha do Prado Oliveira, 119 – Parelheiros
● CCM Perus - Tel.: 3917-7890 / 3917-5955 - Rua Joaquim Antônio Arruda, 74 – Perus
● CCM Capela do Socorro - Tel.: 5927-3102 / 5929-9334 - Rua Professor Oscar Barreto Filho, 350 – Grajaú



● CCM Santo Amaro - Tel.: 5521-6626 - Praça Salim Farah Maluf, s/n
● CCM Itaquera - Tel.: 2073-5706 / 2073-4863 - Rua Ibiajara, 495 – Itaquera

Centros de Cidadania LGTBTI
● Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont (Zona Leste) - Avenida Nordestina, 496 – São Miguel Paulista -

Tel.: 2032-3737
● Centro de Cidadania LGBTI Luana Barbosa dos Reis (Zona Norte) - Praça Centenário, 43 – Casa Verde - Tel.:

3951.1090
● Centro de Cidadania LGBTI Edson Neris (Zona Sul) - Rua Conde de Itu, 673 – Santo Amaro - Tel.: 5523.0413
● Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder (Zona Oeste) - Avenida Ricardo Medina Filho, 603 – Lapa – Tel:

3832-7507
● Centro de Cidadania LGBTI Bruna Vallim (Centro) - Rua do Arouche, 23, 4°andar – Tel: 3151-5786

Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial
● CRPIR Oeste - Casa de Cultura do Butantã - Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri - Tel. 3742-6218
● CRPIR Sul 1 - Casa De Cultura Campo Limpo - Nathalia Rosemburg - R. Aroldo de Azevedo, 100 - Jardim

Bom Refúgio. - Tel. 3742-6218
● CRPIR Norte - Brasilândia - Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia Do Ó - Tel. 3922-7664


