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• População estimada: 164.912 hab. 

• Pop. Flutuante: 270.000 hab.; 

• Área territorial: 547,061 km²; 

• IDH-M: 0,779; 

Poços de Caldas/MG 
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Nossa trajetória.... 
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Nossa trajetória.... 



Contextualizando... 

• Tradição na agricultura familiar; 

• Polo regional no comércio de alimentos; 

• Diversas entidades sócioassistenciais; 

• Responsabilidade administrativa de uma 
gestão que busca a execução de uma política 
pública de garantias de direito; 



•  A central de recebimento e distribuição de 
doações, em meados de 2012, iniciou-se 
estruturalmente, espaço físico e recursos 
humanos, de forma muito acanhada e 
improvisada, algo que era inversamente 
proporcional à quantidade de doações que 
recebia. 

Contextualizando... 





• Transformação de uma ação improvisada para 
a execução de uma política pública; 

• Busca de conhecimento; 

• Composição e formação de equipe técnica; 

• Formação Intersetorial; 

• Trabalho Transversal; 

Da Teoria à Prática  



• Política de Governo  Política de Estado; 

• Sanção da Legislação que cria a Política 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional; 

• Sanção da Legislação que cria o Banco de 
Alimentos de Poços de Caldas; 

Da Política de Governo à 
Política de Estado  



• Combate ao desperdício aliado à promoção da 
segurança alimentar e nutricional; 

• Parceria com os setores de assistência social, 
saúde, educação e agricultura no Município, 
além da rede privada. 

Banco de Alimentos de 
Poços de Caldas/MG 



Banco de Alimentos de 
Poços de Caldas/MG 



• Cestas verdes; 

• Garantia ao DHAA; 

• Gestão de Resíduos Sólidos; 

• Curso para Manipuladores de Alimentos; 

 

Muito além das doações.... 









“Sabedores que não devemos apenas ajuntar uns 

produtos e os entregar aos menos favorecidos, não 

podemos furtar à nossa responsabilidade de quebrar 

paradigmas, combater firmemente ao desperdício de 

alimentos, fomentar a agricultura familiar e promover a 

segurança alimentar e nutricional à todos os cidadãos, 

afinal trabalha-se para que este Banco de Alimentos 

alcance resultados que vão muito além das doações.” 

Almeida, Carlos Ed., 2016 



Obrigada! 

 

Laís Rodrigues de Aguiar 
 

Depto. Segurança Alimentar e Nutricional 
(35) 98406-5758 / (35) 3715-3684 

ba.pocos@hotmail.com 


