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O que doar:

• Açúcar  
• Feijão
• Farinha  
• Leite
• Achocolatado  
• Arroz
• Sal   
• Óleo
• Macarrão  
• Extrato de tomate

Além de:
 
• Alimentos enlatados
• Conservados em vidros
• Leites e derivados 
• Sucos e bebidas não alcoólicas
• Fraldas descartáveis 
• Produtos para higiene e limpeza

Características importantes dos produtos:

• Estar dentro prazo de validade
• Embalagens intactas
• Sem ferrugem, amassadas, estufadas 
   ou com vazamentos

Para ampliar a sua
cobertura social o

precisa de
mais doações.

Banco de
Alimen�os



O Banco de Alimentos de Santo André, localizado 
nas dependências da CRAISA e reaberto em 19 de 
abril de 2017, tem como missão assegurar uma 
nutrição saudável a todos os seus beneficiários, 
além de reduzir perdas e desperdícios de alimentos 
e produtos de necessidades básicas não comercia-
lizados, mas que são adequados ao consumo.

Esta iniciativa da Prefeitura de Santo André, por 
meio do NIS - Núcleo de Inovação Social, permite 
que a população em situação de vulnerabilidade 
tenha acesso a alimentos saudáveis e de qualidade.

Desde a reabertura, foram arrecadadas mais de:

Como funciona o Banco de Alimentos?

A instituição opera com coleta, recondicionamen-
to, e distribuição de alimentos, sólidos ou líquidos, 
doados por estabelecimentos varejistas, ataca-
distas e pela população em geral.

A arrecadação não é apenas de alimentos, mas 
também de outros produtos importantes, como 
fraldas, itens de higiene e de limpeza. Estes produ-
tos são selecionados e posteriormente destinados 
prioritariamente às entidades cadastradas nos 
Conselhos Municipais, que fornecem refeições às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A equipe de nutricionistas do Banco de Alimentos 
visita as entidades sócio assistenciais do municí-
pio, visando garantir a destinação correta dos 
alimentos para os necessitados.

Como são arrecadados os alimentos e produtos?

Por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, 
eventos públicos, festividades, associações, centros 
comerciais, execução criminal, redes de lojas, fabri-
cantes, distribuidores e importadores de gêneros 
alimentícios, higiene e limpeza.

Algumas empresas parceiras:

- Mondelêz Intenational   - Empório Assunção
- CEAGESP/SP  - Sipan
- Coop   - Moinho Canuelas
- Carrefour   - Cervejaria Madalena
- Extra   - Diguinho
- Wickbold   - E muitas outras
- Padaria Brasileira
   

Quem recebe as doações?

São 80 entidades sócio-assistenciais que cuidam 
de crianças, jovens e adultos carentes. Sendo eles: 
moradores de rua, abrigos, creches, pastorais, 
asilos, centros de formação de crianças 
carentes, pessoas portadoras 
de doenças especiais 
e com câncer.

Missão

1.400
de alimentos
�oneladas

103
cadastradas

carentes

en�idades

17.000
pessoas

distribuídas para:

beneficiando mais de:


