
“Candonga não é de candonga de lugar,
e entre as pessoas, candongas quase que não há.
Candonga é candonga de chegar, mas quando lá se está,
…
em Zion!”

 Ano de 1982, inicia D. Ione: “a cozinha é antiga.” Em seguida relatam sobre as  
dificuldades que ela e a também incansável Eliane tem enfrentado. Eliane Bonato

é presidente até julho de 2016. 
Hoje com apenas 8 companheiros, impossibilitados de se dedicarem por agora, a
iniciativa corre riscos, pois colocou-se de próprio bolso, em um exemplo, 
1.200,00
Reais para “não ter que fechar”. No passado, já tiveram até uma moeda social.
Chamada “Sagrado”, durou 6 anos. Gostaram da experiência, além do fato da
dificuldade de assimilação por parte de muitos moradores locais de como “aquilo
funcionava”. Já ofertaram cursos de inglês, espanhol e informática. 7
computadores, hoje sem manejo. Possui ainda uma biblioteca e um tear parado na
sala anexa. 
Relatam também de uma feira de trocas, itinerante, e uma edição no “barracão”
(20x10) da associação do bairro, a poucos quilômetros da cozinha comunitária.
Quando perguntadas sobre os possíveis motivos, informaram dois:
1. Migração dos jovens 2. As famílias que usavam tinham a expectativa
de gerar renda e isso não ocorreu, muitos não sentiram segurança para se 
dedicarem a cozinha comunitária, e os poucos que ficaram foram desistindo.
Aconteceu com alguns produtores se desiludirem com o PAA/PNAE. Hoje a
cozinha está com pouco uso, quase nenhum, e estão abertas a parcerias. Precisam
convocar assembleia pra ver se há algum impedimento para trabalharem com
 A Tekuá, e caso haja, estão dispostas a serem favoráveis a revisão do estatuto. 
A cozinha tem habilitação para doces, massas, conservas. Tem forno industrial,
 tacho de cobre manual e um elétrico (sem manutenção/está parado),
 despoupadeira, freezer, tachos. O que falta é mão de obra e apoio na 
comercialização. Possuem parceria com a Furbes, faculdade em Blumenau, 
através de um professor que tem a sogra no bairro.
 D. Ione sonha em fazer medicina natural, remédios da mata. Marco Aurélio foi
 citado por estar interessado em fazer “sucos detox” e depois como “vice-

   presidente da  Cozinha”. Conhece o Pedro, Gilber (agrofloresta).

Encaminhamentos: 
19/10 Assembleia Geral Cozinha Candonga            – Marcus
09/10 Visita da Emater no Marcus e Kelly                        – Ruth Emater
19/09 Estatuto Social – cópia                        – Eliane
19/09 Lista de produtos liberados cozinha            – Josi
09/10  Ofertar curso plano de negócio Incubadora Paraná Criativa                              - Ana
20/10   Inserir contatos do grupo em nossa base de dados       - Ana
08/10   Enviar essa Ata para a Associação da Cozinha       - Ana
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PAUTA

A. História da 
Cozinha e contexto 
atual
B. Inserção de 
novos membros
C. Regras de 
Utilização
D. Família x amigos  
na utilização
D.  Iniciativas 
somando forças
E. Das burocracias 
exigidas
F. Rotulagem
G. Visita a Cozinha

Presentes
1. Ana Correia
2. Ione
3. Marcus
4. Maria Eliane 
Bonato
5. Tonicão



“Candonga não é de candonga de lugar,
e entre as pessoas, candongas quase que não há.
Candonga é candonga de chegar, mas quando lá se está,
…
em Zion!”

VISITA TÉCNICA
Após a reunião nos dirigimos a cozinha. Ela é ampla e bem equipada. Já se nota falta de 
manutenção em alguns pontos, como a rede elétrica improvisada com alguns fios soltos e aparentes.
Anexo à cozinha equipada tem uma sala/dispensa e outro anexo com grande pia para se manusear a 
higienização quando produtos in natura.
A cozinha não possui certificação orgânica, é possível essa certificação em cozinhas que também 
trabalham com convencionais, respeitando 2 dias de descanso apo´s o manuseio de alimentos com 
agrotóxicos. Na ocasião da visita com a Emater, o pedido de auxilio para realizar esse procedimento
será solicitado.
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