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Restaurante Popular
de volta em setembro
Prefeitura de Vitória vai
fazer refeições em outra
cozinha, para continuar
atendendo a população
enquanto o prédio
atual é reformado

KADIDJA FERNANDES - 17/11/2014

Kelly Kalle

Após mais de um mês com o
Restaurante Popular de Vi-
tória fechado, a prefeitura

afirmou que pretende reabri-lo até
o final do mês que vem.

Apesar de a reforma que será
feita não terminar até esse prazo, a
intenção é encontrar outra cozi-
nha para retomar o atendimento.

O restaurante, que funciona das
10h às 14 horas na Ilha de Santa
Maria, oferece almoço a R$ 1 ou
marmitex a R$ 1,50 para mais de
mil pessoas, diariamente.

O secretário executivo de Assis-
tência Social de Vitória, Délio Pra-
tes, explicou que o local foi fechado
no dia 9 de julho, pois vinha apre-
sentando problemas estruturais,

que colocavam em risco os usuá-
rios e funcionários do restaurante.

“Nesse mês, fizemos um levanta-
mento de todos os problemas. Há
uma complicação no sistema elé-
trico. De vez em quando, dava cur-
to-circuito, a rede não aguentava a
quantidade que era usada e caía,
além do risco de haver uma sobre-
carga elétrica, podendo provocar
uma explosão, por exemplo”, ex-
plicou.

Outro problema foi encontrado
na rede de gás. “Vazamentos eram
constantes. Tentamos por várias
vezes resolver esses problemas
nos finais de semana, quando o
restaurante não estava aberto ao
público, mas o caso é mais grave e
precisa de uma séria reforma”,
disse Prates.

No dia 9 de julho, o cheiro de gás
era tão forte no restaurante que os
funcionários ficaram com medo
de ligar o fogão.

“A preocupação era uma explo-
são, causando ferimentos nos fun-
cionários. Agora, dependemos da
área de engenharia da Secretaria
de Obras para sabermos quanto
tempo a reforma vai demorar. Po-

rém, vamos em breve reabrir para
servir as refeições, pois na área das
mesas não há comprometimento.”

A partir da próxima semana, a
prefeitura vai buscar uma nova co-
zinha.

“Vamos ver se encontramos ou
se alugaremos um espaço. A partir
daí, vamos transportar as refeições
até o restaurante. Nós vamos vol-
tar com o funcionamento o mais
rápido possível, pois sabemos da
importância dessas refeições para
a população, principalmente, a
mais carente”, ressaltou Prates.

A subsecretária de Segurança
Alimentar e Nutricional de Vitó-
ria, Anabel Araújo Gomes, afir-
mou que o Restaurante Popular é
referência no Estado no atendi-
mento, no que se refere à alimen-
tação da população.

“O cardápio é montado por nu-
tricionistas e conta com arroz, fei-
jão, duas carnes, fruta, saladas va-
riadas, além de suco. A empresa
contratada para comandar a cozi-
nha é muito responsável. Por isso,
vamos retomar o atendimento à
população da melhor forma possí-
vel, com a mesma qualidade.”

“Vamos voltar com
o restaurante o

mais rápido possível,
pois sabemos da sua
importância”Délio Prates, sec. de Assistência Social

RESTAURANTE POPULAR de Vitória
atende mais de mil pessoas por dia




