Mesa Brasil
Sesc São Paulo
Ação de caráter educativo, realizada
pelo Sesc São Paulo desde 1994,
com o objetivo de minimizar a
insegurança alimentar e nutricional e
o desperdício de alimentos.
Em uma ponta, busca alimentos
que, por algum motivo, perderam
seu valor comercial, mas estão
próprios para o consumo; na outra,
entrega para instituições sociais para
complementar refeições.

Em 2021, foram
doados...

6,4 mil

toneladas de alimentos

88 mil

quilos de produtos de
higiene pessoal

Como doar
alimentos de
origem animal
Entre em contato com a unidade
mais próxima e informe os produtos
disponíveis para doação e o local
para retirada.
Embale e rotule os alimentos (inclua
identificação do produto, validade,
origem e informações do fabricante,
distribuidor e importador).
Mantenha-os em temperatura
adequada (4° C para os resfriados e
–18° C para os congelados).

Razões para
doar para o
Mesa Brasil
Sua doação será distribuída em
instituições cadastradas, como asilos,
hospitais, creches e abrigos, localizadas
no Estado de São Paulo.
A logística de retirada e entrega dos
produtos é realizada pela equipe do
programa de forma segura e eficiente,
com veículos refrigerados e exclusivos
para o transporte de doações.
No centro de distribuição e
armazenagem em São Paulo, podem
ser armazenados grandes volumes de
doações de produtos secos, resfriados
e congelados.
Após a distribuição das doações, o
programa presta contas ao parceiro
doador, com informações das
instituições beneficiadas, garantindo
a transparência do processo. Doações
realizadas pela indústria de alimentos
têm isenção de ICMS.

Em 2021, 116 milhões de pessoas no
país conviviam com algum grau de
insegurança alimentar (falta de acesso
adequado e contínuo a alimentos,
de forma a satisfazer as suas
necessidades). *
Fonte:

* 1º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil,
publicado pela Rede PENSSAN (Rede Brasileira de
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar.

CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
CECAM - Centro de Captação e
Armazenagem Mesa Brasil
(11) 2607-8850
mesabrasil@sescsp.org.br
Campo Limpo
(11) 5510-2410
mesabrasil.campolimpo@sescsp.org.br
Carmo
(11) 3111-7008
mesabrasil.carmo@sescsp.org.br
Interlagos
(11) 5662-9508
mesabrasil.interlagos@sescsp.org.br
Ipiranga
(11) 3340-2095
mesabrasil.ipiranga@sescsp.org.br
Itaquera
(11) 2523-9340
mesabrasil.itaquera@sescsp.org.br
Osasco
(11) 3184-0931
mesabrasil.osasco@sescsp.org.br

Jundiaí
(11) 4583-4924
mesabrasil.jundiai@sescsp.org.br
Piracicaba
(19) 3437-9267
mesabrasil.piracicaba@sescsp.org.br
Ribeirão Preto
(16) 3977-4690
mesabrasil.ribeirao@sescsp.org.br
Rio Preto
(17) 3216-9357
mesabrasil.riopreto@sescsp.org.br
Santos
(13) 3278-9835
mesabrasil.santos@sescsp.org.br
Santo André
(11) 4469-1290
mesabrasil.santoandre@sescsp.org.br
São Carlos
(16) 3373-2305
mesabrasil.scarlos@sescsp.org.br

INTERIOR E LITORAL

São José dos Campos
(12) 3904-2041
mesabrasil.sjcampos@sescsp.org.br

Araraquara
(16) 3301-7597
mesabrasil.araraquara@sescsp.org.br

Sorocaba
(15) 3332-9380
mesabrasil.sorocaba@sescsp.org.br

Bauru
(14) 3235-1797
mesabrasil.bauru@sescsp.org.br

Taubaté
(12) 3634-4006
mesabrasil.taubate@sescsp.org.br

Campinas
(19) 3737-1553
mesabrasil.campinas@sescsp.org.br

sescsp.org.br/mesabrasil

