
Unidade: 

Período: a

OSC:

Cota Diária: Café 400 Almoço 1.650

Jantar 300

SANTANA

Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH

Relatório Anual - 2.020

A execução das atividades seguiram o disposto nos instrumentos:

Manual de Boas Práticas;

   Procedimentos Operacionais Padronizados – POP’S,

mia, emitidos pela Equipe Técnica de Nutrição – Bom Prato – COSAN – SEDS.
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Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana - CROPH

Relatório de Atividades

além de todos os procedimentos, orientações e emissão de cartazer orientadores, sobre a pande

Primeiramente, foram separados os assentos, a fim de que a distância social fosse mantida e,

em seguida, o salão de refeições foi fechado e as refeições servidas em recipientes descartá-

Até março.20, as atividades do Bom Prato seguiram seu curso normal, mas, a partir de março,

devido à pandemia no novo Coronavírus, várias medidas foram tomadas, com vistas a minimi-

zar os efeitos danosos que o vírus acarreta.

vembro Azul, 18º Aniversário da unidade, Natal e Ano Novo, tiveram os cardápios enriquecidos

rios. O que perdura até agora.

com preparações especiais, como pôde ser observado no Dia da Alimentação, quando nutricio=

nistas tiveram um encontro com 'chef' que os orientou no preparo de um menu diferenciado.

Apesar dos inúmeros avisos e cartazes orientativos, foi necessária a contratação de mais um

colaborador, a fim de que as filas fossem organizadas, para atender a distância social, marca-

da no chão com fita adesiva colorida. Houve também a orientação quanto ao uso de máscara.

Entretanto, os esforços dispendidos obtiveram pouco resultado prático e os usuários foram no-

vamente orientados, quando do pagamento das refeições e recebiam sua refeição.

O que se pode constatar durante o curso dos procedimentos excepcionais devidos à pandemia,

foi a solidariedade de pessoas, grupos de pessoas e organizações que passaram a nos procurar

se oferecendo para pagar refeições para os usuários da fila, ou que trouxeram doações de be-

bidas, doces , mantimentos, álcool em gel, máscaras, os quais foram distribuídos entre os usuá

As datas comemorativas não foram esquecidas: Páscoa, Mães, Pais, Criança, Alimentação, No-

em seguida, o salão de refeições foi fechado e as refeições servidas em recipientes descartá-

veis, a partir da porta de entrada da unidade.



%

Café da manhã 88,25%

Almoço 97,26%

Almoço FDS 83,66%

Jantar 98,36%

Jantar FDS 102,34%

Total 93,87%

%

Estadual

Municipal

Usuários

Outros

Total

%

54.000                        

20.877                        

788.750                       

Previsto Executado

EXECUÇÃO

REFEIÇÕES

RECURSOS

Previsto Executado

Previsto Executado

126.000                       

740.373                       

461.950                       

111.191                       

449.309                       

104.996                       125.500                       

54.900                        

20.400                        

95,17%

4.373.839,60R$           

RECURSOS 

659.475,00R$              

3.714.364,60R$           

 R$           4.162.585,56 

Gratuidade 15,27%

 

São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.

Carlota Cardodo da Silva

Presidente

 R$                21.841,50 143.050,00R$              


