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Com origem na cidade de 
Erechin, Rio Grande do Sul, o 
Master Supermercados acaba 
de iniciar parceria com o Mesa 
Brasil em São Paulo. As quatro 
unidades do grupo no estado 
passam a ser doadoras do pro-
grama – três na capital e uma 
no município de Santa Barbara 
d’Oeste.
Como já é parceiro do Mesa no 
Sul, o grupo se interessou em 
doar também aqui em São Pau-
lo. “Desde a fundação, a empre-
sa tem o propósito de ajudar na 
comunidade. Antes do Mesa, já 
doávamos em Erechin, mas as 
instituições muitas vezes não 
tinham condições de trans-
porte e ficava mais difícil ga-
rantir a segurança dos alimen-
tos. A partir da parceria com 
o Mesa Brasil, pudemos doar 
mais e com mais segurança” 
afirma o gerente de Marketing 
do Master Supermercados, 
Gilnei Flores.

Novas casas para o Mesa Brasil

Caminhões coloridos começaram a 
circular e aguçar curiosidades em São 
Carlos, Araraquara e, a partir deste mês, 
também em Sorocaba. São as três mais 
novas casas do programa Mesa Brasil. 
Com elas, já são 16 unidades do Sesc 
operando o programa no estado. 
Assim como quem se instala em um 
novo bairro, o Mesa, ao chegar às ci-
dades, parte para um movimento de 
conquista. De e-mail em e-mail, ligação 
em ligação, reunião em reunião, aos 
poucos foram se construindo as parce-
rias com doadores e instituições soci-
ais locais.
Desde 14 de março, quando o programa 
iniciou em Araraquara e São Carlos, já 
foram quase 40 mil quilos de alimentos 
arrecadados, evitando o desperdício e 
fazendo a diferença nas refeições de 
crianças, adultos e idosos em diversas organizações sociais. 
“Nas instituições, percebemos a alegria das pessoas atendidas e das co-
zinheiras no momento da chegada do caminhão com as doações do Pro-
grama. As crianças e os idosos fazem uma festa! Notamos que o cardápio 
ficou mais colorido e diversificado, proporcionando a experimentação de 
novos alimentos que não faziam parte de sua alimentação”, conta Regiane 
da Silva Marques, coordenadora do Mesa em Araraquara.

Fala, mesa!

“Como seres humanos, a gente não consegue ver um alimento sendo joga-
do fora, com tanta gente que não tem acesso a isso. Corta o coração jogar 
qualquer alimento, mesmo dentro de casa. Qualquer empresa que tenha con-
sciência das questões sociais não tem como não dar um fim mais justo pra 
esse produto. O Mesa Brasil torna mais fácil essa ação.”
Tatiana Barão, gerente de Nutrição da Mãe Terra.

“O que nos impressionou foi a organização do programa e o relatório que recebe-
mos de retorno cada vez que fazemos uma doação. Assim, conseguimos acom-
panhar para onde os produtos estão seguindo e quem são as pessoas que estão 
sendo ajudadas . Essa é uma ação muito importante, pois além de evitar o des-
perdício, ajuda a combater a fome.”
Luciano Almendary, fundador da Allfood. 

Junto com a equipe do Mesa, Gilnei visitou o Quintal 
das Crianças, uma das instituições beneficiadas. 


