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São Paulo, 3 de Setembro de 2003 - A Unilever Bestfoods vai investir R$ 2 milhões em 
um Programa de Educação Alimentar que será ministrado em escolas públicas. O 
objetivo é usar o conhecimento da equipe da empresa para conscientizar os alunos 
sobre as propriedades dos alimentos e auxiliar no combate a má alimentação. A verba 
destina-se basicamente ao material didático que será distribuído nas escolas, explicou 
a gerente de responsabilidade social da Unilever e responsável pelo programa, Elaine 
Molina.  

O programa terá três vertentes. Vai capacitar professores para repassar informações 
para os alunos, oferecer voluntários para o trabalho com as crianças e ensinar as 
merendeiras a reaproveitar os alimentos e a variar as opções, usando os ingredientes 
que já fazem parte da merenda escolar.  

As ações serão desenvolvidas nas cidades em que a Unilever Bestfoods mantém 
escritórios. Até o final do próximo ano a empresa espera implantar o programa em 300 
escolas em São Paulo, começando pela Marina Cintra já neste ano, 25 escolas em 
Pouso Alegre (SP), 17 escolas em Valinhos (SP) e 280 escolas em Goiânia. Com 
exceção de São Paulo, nos outros municípios o programa vai abranger a totalidade das 
escolas públicas, segundo Elaine. A expectativa da Unilever é atingir aproximadamente 
60 mil crianças de terceiras e quartas séries do ensino fundamental até o final de 
2005.  

Oficina de arte  

Nove temas serão abordados, um a cada mês. Entre eles: proteínas, carboidratos, 
gorduras, consumo consciente e conservação dos alimentos. Os alunos também 
participarão de oficinas de arte, conhecendo a vida de artistas, histórias, lendas e 
músicas vinculadas ao tema tratado. O programa será ministrado como uma disciplina 
complementar e a intenção é que os alunos façam também receitas baseadas nos 
compostos alimentares, o que os ajudará a identificar os alimentos e suas 
propriedades.  

Atualmente a Unilever já tem cadastrados 86 voluntários em São Paulo e 178 em 
Pouso Alegre. Os interessados recebem treinamento de dois dias antes de 
participarem. Segundo Elaine, o programa foi elaborado por uma equipe formada por 
pedagogos e nutricionistas em conjunto com 40 funcionários da empresa. A executiva 
contou que, o projeto surgiu do interesse dos funcioná rios em investir em projetos 
sociais e aproveita o conhecimento dos voluntários.  

A Unilever, que além de alimentos atua também nas áreas de higiene pessoal e 
limpeza, entre outras, investe cerca de € 70 milhões por ano em projetos 
comunitários. Segundo a empresa, em média, 25% desse total vão para projetos 
voltados à educação. As ações do Programa de Educação Alimentar devem ser 
divulgadas a todos os funcionários até o final do mês.  
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