
Obrigado, Ceagesp Bauru

Destaques Do mês

Fala, mesa!

Mesa Brasil na Apas 2016

Fala, mesa!

O Mesa marcou presença na APAS 2016 - principal feira do setor de super-
mercados do país. “A nossa parceria com o Programa Mesa Brasil Sesc é 
muito importante para a APAS, pois é uma forma do setor contribuir para 
evitar o desperdício de alimentos”, diz Esther Gonçalves, diretora de Res-
ponsabilidade Social da entidade. Convidado a participar do Espaço de Sus-
tentabilidade, o programa alinha-se a um dos 6 temas a serem trabalhados 
pela diretoria: o consumo consciente. [leia mais no site]

“Agradecemos a doação de 
sardinhas pelo Mesa Brasil. 
Houve um ótimo aproveita-
mento do alimento pelos alu-
nos. Como sempre, o Mesa 
oferece alimentos saudáveis e 
nutritivos às nossas crianças, 
com responsabilidade e dedi-
cação.” 
- Noêmia de Carvalho, da Escola de 
Educação Infantil e Creche Sorriso 
de Criança - SantosMais de 1,5 milhões de quilos de alimen-

tos arrecadados e distribuídos: esse é o 
resultado do primeiro ano de funciona-
mento do CECAM – Centro de Captação 
e Armazenagem Mesa Brasil. 
Inaugurado em junho de 2015, o es-
paço permitiu captar, triar e distribuir 
grandes doações entre as 13 unidades 
do estado. 
Os 340 veículos contratados para trazer 
e levar doaçoes percorreram mais de 45 
mil km – o equivalente a 1 volta ao redor 
do mundo! Dessa forma, alimentos que 
antes seriam desperdiçados chegaram 
a mais de 800 instituições sociais. 
[assista ao vídeo no site]

Abóbora, abacate, chuchu, berinjela... 
Todos os dias, frutas, legumes e ver-
duras saem do Ceagesp Bauru para 
serem distribuídos entre as instituições 
sociais da cidade. Os permissionários 
da central foram os primeiros doadores 
do Mesa em Bauru, desde sua implan-
tação, em 2003. “Muitas vezes a merca-
doria está boa para o consumo, mas não 
para comercializar nos mercados. Como 
trabalhamos com perecíveis, ao doar 

evitamos o desperdício”, diz Lucinéia, da Marcato Legumes. “De 70 a 80% 
dos produtos que iriam para o lixo podem ser aproveitados e hoje ajudam a 
muitas entidades”, completa o doador Josué Boaini. [leia mais no site]

nossos números

de alimentos doados de 
janeiro a junho de 2016.

2.137.398 Kg
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Cascas, folhas, talos, sementes: 
tudo pode ser aproveitado! 
Aprenda a preparar pratos 
deliciosos aproveitando inte-
gralmente os alimentos com o 
livro Sabor sem Desperdício. É 
gratuito e online:  http://bit.ly/
sabor-sem-desperdicio

Feliz aniversário, CECAM!

“Doamos porque faz bem. Para 
nós, não adianta estarmos 
bem, se quem está ao nosso 
redor não está também. E o 
Mesa faz diferença ao melho-
rar as condições de alimen-
tação e educação onde atua.”
 Mauricio T. I. Fraga, diretor fi-
nanceiro do Rio Acima Hortifruti, 
doador do Ceagesp SP.

~//~
Um banner do Mesa na entrada do Ceagesp 
Bauru destaca a parceria
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