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Saiba mais
sobre o projeto:



“Comer é existir 
enquanto 

indivíduo, história, 
cultura, dando o 
sentido de 

pertencimento a 
uma comunidade,
a um povo”.a um povo”.
Raul Lody















“Além de um prato típico, 
posso dizer que a sopa 
Paraguaia se tornou um 
prato de família”.

Sou Flodoaldo Alves de Alencar, professor 
universitário aposentado e suinocultor 

associado à cooperativa Cooasgo. Resido com 
minha família em Campo Grande (MS). 



“Ambrosia é o que a mãe 
fazia desde o início, um 
panelão grande e eu ficava 
na volta dela até acabar, e 
hoje, esse cheiro me leva de 

volta pra casa”.

Eu sou Jonatan Bierhals Furtado, gerente 
de vendas da Tetra Pak. Nasci na cidade de 
Santa Vitória do Palmar, onde morei por 17 
anos e, atualmente, resido com minha esposa 
no município de Carlos Barbosa (RS). 



Me chamo Zelinda Bodanese e resido em 
Chapecó (SC). Fui casada com Aury Luiz 
Bodanese (em memória), fundador da 

Cooperativa Central Aurora Alimentos, com 
quem tive quatro filhos: Bruno, Bernadete, 

Beatriz e Berenice. 

“Muita coisa aprendi a cozinhar 
sozinha e também com a minha 
mãe. Ela fazia uma massa de 
pastel como ninguém”.



“O sabor da bolacha se torna 
mais saboroso quando se 
ouve a história dela”.

Me chamo Maiara Camillo Simon, moro na Linha 
Barra do Luciano, em Peritiba (SC), com meu 
esposo Neimar e nossas duas filhas, Ana Laura e 
Luiza. Somos associados à cooperativa Copérdia.



“Prezo muito por fazermos as 
refeições juntos para que 
possamos conversar, as 
decisões de família são 

tomadas em torno da mesa. Ali 
é o momento de confraternizar 

e de ação de graças”.

Eu sou Luciano José Buligon, nasci no Rio 
Grande do Sul e, assim que me formei em Direito, 
passei a morar em Chapecó (SC), cidade que 
adotei de coração e onde me casei com Lúcia,

com quem tenho três filhos.



“As horas que a gente para 
tudo que está fazendo e passa 
na cozinha aos domingos de 
manhã são, sem dúvidas, 
aquelas horas que fazem a 
vida valer a pena”.

Me chamo Alexandre Fachin e venho de uma 
família que tem amor pela cozinha. Sou natural 
da cidade de São Miguel do Oeste, mas resido em 
Chapecó (SC) há pelo menos 30 anos, onde atuo 
como sócio-diretor da Casa na Árvore Filmes.



“O momento de se 
alimentar é algo muito 
sagrado. O ato de se 

dedicar em preparar um 
alimento mostra o quanto 
se gosta das pessoas”.

Me chamo Lucinei Rodrigo Bohn e minha 
vontade de cozinhar nasceu ainda na infância. Sou 
natural da cidade de Mondaí e resido atualmente 
em Chapecó (SC) com minha esposa. Sou formado 
em administração e atuo como consultor e 
instrutor em desenvolvimento humano.



“O segredo do meu prato é 
cozinhar com tempo e 
paciência. Cada alimento 
tem seu tempo de 

cozimento, seu tempo de 
ficar pronto”.

Assim como meus pais faziam, durante a minha 
infância, adoro cozinhar com minha esposa. Me 
chamo João Paulo Saade e atualmente sou chefe 
de mercado na empresa Adisseo. Resido em 

Criciúma (SC) com minha esposa Francini, minha 
filha mais velha Fernanda e João Alberto.



“É um hábito da nossa 
família se reunir e chamar 
todo mundo [...] reunir a 
família, fazer comida, 
passar o dia juntos”.

Me chamo Marinei Zuffo da Rocha e gosto de ter um 
ritual e companhia para cozinhar. Sou natural e 
residente de Chapecó (SC), onde atuo na gerência da 
área de Controladoria da Aurora Alimentos. Minha 
família é composta por meu esposo Cláudio, meu filho 

Maurício e minha nora Débora. 



“Aprendi a cozinhar com a 
minha mãe e eu gosto. Veio 

de berço”.

Me chamo Inês Dal Piva Zanette e, quando lembro 
de minha infância logo vem à minha memória os 
almoços rodeados de pessoas. Sou casada, tenho 
três filhos e cinco netos. Moro em Campo Belo do 
Sul (SC) há mais de 30 anos e nossa família é 
associada à cooperativa Copercampos.  



“Eu gosto de cozinhar. 
Quando estou preparando, 
estou pensando em quem 

vai comer”.

Sou Oscar José Calegari, nasci e moro no 
município de Lacerdópolis (SC), onde sou 
associado à cooperativa Coolacer. Casado, 
tenho três filhos e sou agricultor e criador de 

ovelhas e vacas de leite. 



“Cozinhar é uma satisfação 
muito grande, além de 

preparar eu também gosto 
de comer”.

Me chamo Marlene Couto, moro na Linha 
Água Rica, em São João do Ivaí (PR). Nasci 
num sítio próximo dessa cidade, já trabalhei 
em uma cooperativa e também lecionei como 
professora. Hoje, nossa família é associada à 

cooperativa Cocari. 



“Gosto de mesa cheia, família 
sempre junto. Aos domingos e 
feriados nos reunimos.
Sinto prazer em ver todo 
mundo ao redor da mesa, é 

uma satisfação”.

Sou Marcos Antônio Zordan, resido em 
Pinhalzinho (SC), sou casado com Dalva e temos 
três filhos e dois netos, Luiz Antônio e Pedro. Atuo 
na direção agropecuária da Aurora Alimentos e 

na presidência do Sicoob Pinhalzinho.



“Nessa receita o único 
serviço é ralar a cenoura. 
O segredo é preparar com 
amor que tudo fica 

gostoso”.

Me chamo Clarisse De Bortoli Falchetti e 
aprendi a cozinhar aos 10 anos com minha 
mãe. Moro na Linha Congonhas, em Salto 
Veloso (SC) com meu esposo Eloi e nosso 
filho, Murilo. Somos associados à 

cooperativa Coopervil. 



Histórias compartilhadas 

por quem dedicou seu 

tempo, risadas, afeto e um 

pouco de sua vida com a 

gente.Vocês fizeram este 

projeto ainda mais 

especial.

Muito obrigado a todos que Muito obrigado a todos que 

participaram.

Cada receita é 
uma história.


