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Nos últimos anos, o Setor de Gastronomia cresceu cerca de 10
mais perceptível em Canoas, o que aumentou a demanda por 
grandes carências do Setor. Pensando nisso, o 
realizou uma pesquisa para fundamentar
suprir essa necessidade, a COZINHA SOLI
 
O objetivo do projeto é suprir a demanda 
vulnerabilidade social que precisam ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho, 
atualmente estão cadastradas pelo Banco de Alimentos
Canoas (braço social da CICS). 
disponibilizado pelo Banco de Alimentos precisa passar por uma reforma e adequação
isso, o NG está realizando ações para angariar fund
doações da comunidade. 
 
No espaço da cozinha serão ministrado
reaproveitamento de alimentos
restaurantes, tais como: padeiro, pizzaiolo, chapista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros. 
Além disso, também estão sendo pensadas 
deficiências - PCDs. Por meio des
disponível para todas as empresas
pretende sanar a escassez de mão de obra qualificada, bem como 
em situação de vulnerabilidade social, dev
sustento. Numa analogia ao ditado, o B
Gastronomia ensinar a pescar.  
 
A COZINHA SOLIDÁRIA foi idealizad
a sua criação, teve apoio incondicional da 
todas as ações vinculadas ao projeto fossem bem sucedidas. 
dúvida, uma realidade em breve, tendo a sua previsão de in
cronograma previsto seja cumprido, o apoio de empresários que entendem a importância de um 
projeto desta magnitude é fundamental. 
aqui, na certeza de que contar
concretização desse sonho! 
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A Gastronomia Social 

Gastronomia cresceu cerca de 10% no País. Essa expansão é ainda 
mais perceptível em Canoas, o que aumentou a demanda por mão de obra 

do Setor. Pensando nisso, o Núcleo da Gastronomiada CICS
fundamentar esses dados, e criou um projeto 

COZINHA SOLIDÁRIA. 

suprir a demanda por mão de obra, qualificando pessoas em situação de 
vulnerabilidade social que precisam ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho, 

cadastradas pelo Banco de Alimentos de Canoas e pela 
 Para efetivar a implantação da COZINHA SOLIDÁRIA

disponibilizado pelo Banco de Alimentos precisa passar por uma reforma e adequação
isso, o NG está realizando ações para angariar fundos para o custeio da obra e também conta com 

ministrados cursos de boas práticas, higienização, conservação e 
reaproveitamento de alimentos, bem como capacitações específicas para padarias, bares e 

antes, tais como: padeiro, pizzaiolo, chapista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros. 
ambém estão sendo pensadas qualificações profissionais para 

dessas capacitações, será criado um banco de currículos que estará 
mpresas do setor da gastronomia de Canoas. 

pretende sanar a escassez de mão de obra qualificada, bem como resgatar a
em situação de vulnerabilidade social, devolvendo a sua dignidade e oportunizando seu auto 

. Numa analogia ao ditado, o Banco de Alimentos dará o peixe enquanto

idealizada e desenvolvida pelo Núcleo da Gastronomia
teve apoio incondicional da Diretoria da Entidade, que não mediu esforços para que 

o projeto fossem bem sucedidas. A COZINHA SOLIDÁRIA 
dúvida, uma realidade em breve, tendo a sua previsão de inauguração ainda 
cronograma previsto seja cumprido, o apoio de empresários que entendem a importância de um 
projeto desta magnitude é fundamental. Agradecemos a todos que já apoiaram essa causa até 

contaremos com o engajamento de ainda mais pessoas
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% no País. Essa expansão é ainda 
mão de obra qualificada,uma das 

Núcleo da Gastronomiada CICS Canoas (NG) 
projeto social específico para 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade social que precisam ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho, e que 

 Parceiros Voluntários 
implantação da COZINHA SOLIDÁRIA, o espaço 

disponibilizado pelo Banco de Alimentos precisa passar por uma reforma e adequação, e, para 
os para o custeio da obra e também conta com 

boas práticas, higienização, conservação e 
capacitações específicas para padarias, bares e 

antes, tais como: padeiro, pizzaiolo, chapista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros. 
profissionais para pessoas com 

um banco de currículos que estará 
astronomia de Canoas. Dessa forma, o NG 

resgatar a população que está 
oportunizando seu auto 

enquanto o Núcleo da 

lo Núcleo da Gastronomia da CICS, e, desde 
, que não mediu esforços para que 
A COZINHA SOLIDÁRIA será, sem 

auguração ainda neste ano. Para que o 
cronograma previsto seja cumprido, o apoio de empresários que entendem a importância de um 

Agradecemos a todos que já apoiaram essa causa até 
amento de ainda mais pessoas até a 

Canoas 

Canoas 


