


Criação da Rede Leste de Bancos de 
Alimentos - RELBA 



RELBA  
 Rede Leste de Bancos de Alimentos  

Fundação em 22 de abril de 2014 pelos bancos de alimentos das cidades 

de: Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre após participação em uma 

oficina realizada pelo MDSA em Belo Horizonte – MG. 



Objetivos: 

• Melhoria nos serviços prestados pelos bancos; 

 

• Criação de protocolos comuns de administração 

das atividades; 

 

• Ampliação da cobertura de atendimento; 



• Atualmente a RELBA capta e distribui 232 toneladas de 

alimentos semanalmente e tem dentro de seu 

planejamento estratégico a ampliação para 350 

toneladas semanais em 2018. Para isso trabalha em 

ações estratégicas com os agricultores familiares, 

criando condições para que os mesmos possam ser 

doadores de alimentos e parceiros no alcance dessa 

meta.  



Avanços 

• Ampliação do número de bancos de alimentos 

membros  alcançados: 3 (2014) para 17 (2016) 

bancos. 

     Bancos membros: Manhuaçu, Santa Bárbara do Leste, 
Santa Rita de Minas, Piedade de Caratinga, Caratinga, 
Entre Folhas, Vargem Alegre, Ubaporanga, Inhapim, 
Tarumirim, Alvarenga, Engenheiro Caldas, Governador 
Valadares, Iapu, Ipaba, Santana do Paraíso e Itabira; 

 



• Ampliação da cobertura de atendimento  
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• Nivelamento operacional em todos os Bancos de 

Alimentos membros (adoção de protocolos comuns de 

rotinas administrativas); 

 

• Assinatura de um Termo de Cooperação Técnica com o 

Mesa Brasil do SESC em Minas Gerais; 

 



• Parceria com a Embrapa Hortaliças para execução de 

um projeto para pesquisa de perdas no pós colheita e 

avaliação dos procedimentos operacionais dos Bancos 

de Alimentos da RELBA entre outras ações; 

 

• Fortalecimento da parceria com produtores rurais,  

principais parceiros fornecedores. 



Metodologia   

• Reuniões mensais sediadas por todos municípios 

membros da rede: oportunidade de conhecimento dos 

trabalhos realizados.  

 

• Mapeamento das rotinas objetivando a identificação de 

possíveis alterações; 



• Adoção de e-mail padrão para facilitar a comunicação 

entre os membros; 

 

• Busca constante de profissionais capacitados que 

ajudem aos gestores nos desafios de se trabalhar com 

Segurança Alimentar. 



Desafios 
 

• Manter o grupo coeso mediante mudanças de governos; 

 

• Deficiência de legislação que dê clareza as funções de 
um Banco de Alimentos; 

 

• Falta de conhecimento por parte do comércio local sobre 
os benefícios em doar alimentos para os Bancos de 
Alimentos; 

 

• Falta de um sistema operacional que aproxime doador e 
consumidor de maneira mais prática e eficaz. 

 

 



 

 

 

 

• Falta de um Sistema operacional que aproxime doador e 

consumidor de maneira mais prática e eficaz. 



Parceiros da RELBA:  

• CONAB; 

• CGEQP-MDSA; 

• TCU; 

• EMATER; 

• EMBRAPA Hortaliças; 

• IBio; 

• SESC; 

• Exército Brasileiro; 

• Associações de Produtores Rurais. 



Para reflexão: 

“Loucura? Sonho? 
Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada 

do que o homem fez no mundo teve início de 
outra maneira - mas tantos sonhos se 
realizaram que não temos o direito de 

duvidar de nenhum.”  

Monteiro Lobato 



 Obrigado! 

João Paulo de Paiva Ramos 

paivaramosctga@gmail.com 

(31) 99844-2946 

mailto:paivaramosctga@gmail.com

