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Resumo 

O Programa “Pão Nosso de Cada Dia”, busca levar aos idosos dos abrigos Bezerra de Menezes e 

Bom Pastor, quitandas como: bolo, pão carequinha e biscoito, uma vez por semana. Essas quitandas 

são feitas pelas alunas da FAMI, UNIFIMES, numa parceria com a prefeitura, na sede do LIONS, 

que disponibiliza a estrutura física, e o espaço de cozinha e panificação para a produção dos 

alimentos. A confecção dos produtos é realizada todas as quartas-feiras, no período vespertino. Após 

as quitandas ficarem prontas, a equipe da FAMI leva aos abrigos. São doados aos Abrigos Bezerra 

de Menezes e Bom Pastor. O maior objetivo dessa ação, além de levar os alimentos é o prazer de 

servir dentro da FAMI e realizar uma ação concreta que beneficie outros idosos. Percebe-se que 

com esse gesto, além de cumprir o papel social da FAMI/UNIFIMES, colabora com os idosos nessa 

atitude de solidariedade para quem tanto necessita. 
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Introdução 

De acordo com dados oficiais, no Brasil, até o ano de 2020 a população de pessoas acima 

de 65 anos aumentará 82%. Os dados apontam ainda quenos próximos 30 anos, de cada quatro 

brasileiros, um será idoso. 

A Política Nacional do Idoso, de acordo com a lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, artigo 3º, 

regulamentada pelo decreto n º 1948 de 3 de julho de 1996, ressalta que, a partir de 1988 a legislação 

brasileira avançou significativamente nas questões referente aos direitos dos idosos no Brasil, porém 

é preciso avançar muito, pois mesmo com o Estatuto dos Idosos aprovado, ainda falta conhecimento 

do mesmo e fazer cumprir o que foi homologado. 

As estatísticas mostram que, o Brasil dentro de poucos anos aumentará significativamente 

o número de idosos, conforme relatado. O país estará preparado para receber essa população uma 

vez que são considerados improdutivos? Que políticas realmente o país oferece aos idosos? 

 Não basta regulamentar, criar leis, é preciso buscar alternativas tanto no setor público como 

no privado. As parcerias são bem vindas e a sociedade e as instituições poderão contribuir 

resgatando a dignidade do Idoso no Brasil e em nossa cidade. 



 Neste contexto, a UNIFIMES mantem desde 2004 o Programa de Extensão Universitária 

“Melhor Idade” que visa desenvolver ações que propicie condições de aprendizado e convivência à 

pessoas com idade acima de 50 anos. Em 2005 inicia o projeto FAMI - Faculdade Aberta a Melhor 

Idade. Um projeto já consolidado na instituição, que realiza aulas semanalmente, todas às terças e 

quintas-feira e são abertas a toda comunidade idosa. Atualmente o projeto conta com 30 alunos. 

A proposta do projeto “Pão Nosso de Cada Dia” é levar a UNIFIMES a cumprir seu papel 

social, através do programa de extensão da FAMI para uma faixa etária que muito necessita. É 

fundamental que tenhamos um olhar aos idosos, quando sabemos que as políticas públicas que os 

atendem, ainda são muito tímidas. 

Outro fator que contribuiu para essa iniciativa foi a vontade demonstrada pelos alunos e pela 

coordenadora da FAMI de uma ação concreta dentro da comunidade. Por essa razão e cientes da 

necessidade por que passam os abrigos, é que foi tomada essa decisão de colaborar com a 

confecção de produtos de panificação que ajudaria no lanche para os idosos. A ação “Pão Nosso de 

Cada Dia” iniciada em maio de 2014 consiste em confeccionar produtos de panificação e levá-los 

aos abrigos de nossa cidade, demonstrando o papel social do projeto e da UNIFIMES. 

  

Material e método 

 O Projeto “Pão Nosso de Cada Dia” é realizado numa parceria da UNIFIMES, Prefeitura de 

Mineiros e Associação dos Idosos de Mineiros-Goiás. O município, de acordo com dados do IBGE 

possui mais de 60.000 habitantes. O projeto consiste na confecção de quitandas (termo utilizado 

para designar produtos alimentícios como bolos, biscoitos e pães) pelos alunos da FAMI para serem 

doados aos abrigos de idosos. A confecção dos produtos acontecem todas às quartas feira no 

período vespertino na sede do Clube Lions. 

Ressalta-se que a ação é pautada em atitudes simples que buscam a cada semana contribuir 

com os idosos e com seus cuidadores, uma vez que a confecção de quitandas diminui um pouco da 

mão de obra das pessoas que prestam serviços nesses abrigos. Vale destacar que a quitanda 

caseira, pode contribuir para uma alimentação mais saudável, oportunizando aos que ali vivem, 

maior qualidade de vida. Além desses objetivos o projeto visa: i) organização da equipe de confecção 

das quitandas semanalmente; ii) coletânea do material utilizado para as quitandas; iii) reunião no 

Lions Club para confeccionar os produtos; iv) visitas aos abrigos uma vez por semana, quando são 

entregues os produtos feitos. 

Na Tabela 1 demonstra a lista de materiais e utilizados semanalmente e seus respectivos 

valores. Os materiais são adquiridos pelos alunos da FAMI ou recebidos de doações da comunidade. 

O Curso de Ciências Contábeis e o Curso de Educação Física em seus eventos de 2014 angariaram 

produtos como: farinha de trigo, açúcar e óleo que muito tem contribuído para o projeto. Os gastos 

com produtos de limpeza e higiene, energia elétrica estão sob a responsabilidade da Prefeitura, 

quando disponibiliza para o projeto as instalações de panificação do Lions Club. 

 



 

Tabela 1 - Material utilizado semanalmente para a realização do Projeto “Pão Nosso de Cada Dia” 

– Mineiros-Goiás, maio de 2014 

 
 

Materiais a serem adquiridos 
 

 
Quantidade/Unidade 

 
Valor $ 

Farinha de trigo Nita 
 

10 kg/sem/ 40 kg/mês        3,00 kg 120,00 

Pó royal 
 

2 lt./sem/ 8 mês                 4.40lt.g 32,20 

Ovos 
 

2 cartelas/8 cart. Mês           4,80 38,40 

Açúcar 
 

2 kg sem/ 10 pc /mês            3,00 30,00 

Óleo 
 

4/sem.= 16 /mês/                2,80lt. 44,80 

Leite 
 

4/sem = 16/mês                  2,10 l. 33,60 

Margarina 
 

2 kg sem/8 mês                     7,00 56,00 

Fermento 
 

2pcsem/8mês                       11,00 22,00 

Sal 
 

1 kg por mês                         0,99 0,99 

Farinha de coco 
 

1kg sem/4 mês                     19,90 79,60 

Polvilho 
 

3 kg sem/12 mês                   5,00 60,00 

Valor total semanal/ mensal 
 

                                    129,25 517,00 

 

 
Resultados 

Com essa ação percebe-se que além de cumprir uma ação social que tanto beneficia aos 

abrigos de nossa cidade, os alunos da FAMI sentem-se úteis à sociedade e criam laços de amizade 

e colaboração com seus pares. A convivência com os idosos traz uma reflexão a cada visita que se 

realiza. Muito os encoraja ao ver situações de dificuldades bem maior com  a qual  vivem, além do 

sentimento de que estão sendo úteis através do servir. 

É gratificante ver a alegria dos idosos e das pessoas que ali trabalham, os elogios que fazem 

pela qualidade das quitandas que são levadas. Enfim fica a alegria de saber que esse trabalho tem 

sido aceito pelos abrigos e pelas pessoas que conhecem o projeto. 

 

 

 

 

Considerações Finais 



Com a realização do projeto “Pão Nosso de Cada Dia”, a UNIFIMES/FAMI acredita estar 

cumprindo seu papel social com a maior idade demonstrando sua utilidade com o idoso, contruindo 

assim com a melhor qualidade de vida. 
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