
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

A implantação de um restaurante popular visa atender população que até então não

possui acesso à alimentação adequada e que vive em situação de vulnerabilidade

social.

O restaurante popular é um programa destinado a inclusão social de pessoas com

baixa renda, objetivando a reduzir a fome e assegurar que pessoas em situação

vulnerável tenham uma alimentação saudável, à preço condizente com sua situação, as

refeições servidas podem variar de preço de R$1,00 a R$4,00. Muitos trabalhadores

moram longe dos seus empregos, e acabam realizando suas refeições fora de casa, o

que pode provocar uma alimentação insuficiente acarretando, inclusive, danos à
saúde.(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, 2004).
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA

Construir restaurantes populares, é uma maneira de corrigir a discrepância existente

entre a necessidade das pessoas e a disponibilização de refeições adequadas.

Os restaurantes populares são equipados e administrados pelo poder público e

oferecem serviços públicos que vão além de refeições. Há também a promoção de

ações sociais tais como palestras nutricionais, doações de alimentos a pessoas

carentes, aquisição de insumos por meio de programas de aquisição de alimentos de

pequenos produtores, entre outras. (MDS, 2004).

3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Construir um restaurante popular que forneça alimentação adequada a preços

baixos, com soluções arquitetônicas e urbanísticas que possam atender pessoas que se

encontram em situação de vulnerabilidade social em Jataí, é uma solução adequada

para um problema que exige solução imediata: a fome.

O restaurante popular levará investimentos à cidade, gerando novos empregos

desde a construção até o pleno funcionamento, influenciando na cadeia produtiva de
alimentos e trará vitalidade para a região e seu entorno.
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