


quem somos?
 

O Instituto Maniva é uma organização 
social civil de interesse público
que atua desde 2007.
Através da sua rede de Ecochefs e 
voluntários, trabalha na transformação 
da qualidade alimentar, nacional
e internacionalmente.

...



quem somos?

Suas ações são focadas
nos pilares:

  cultural

  educativo

  colaborativo
    parceria com o agricultor



quem somos?

cultura, através de filmes documentários
e livros que divulgam os alimentos brasileiros
e seus produtores.

educação para crianças, jovens e adultos se 
alimentarem de forma saudável e sustentável.

agricultura para promover a conexão,
promoção e geração de renda dos pequenos 
produtores familiares de preferência
agroecológicos ou em transição.



os ecochefs maniva

Grupo de cozinheiros profissionais, 
motivados pelo potencial 
transformador da gastronomia,
como instrumento para a prática
de uma alimentação mais
sustentável e saudável.

...



os ecochefs maniva

...



os ecochefs maniva
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os ecochefs maniva

O grupo, unido inicialmente em 2002, nasceu no 
movimento Slow Food, quando começou a promover 
Oficinas de Educação do Gosto em escolas públicas.

Também se iniciou ali a proximidade e a integração 
com pequenos agricultores brasileiros nas feiras 
orgânicas do Circuito Carioca.

...



os ecochefs maniva

Em 2007, os chefs fundaram o Instituto Maniva, 
e iniciaram um movimento ativo, reconhecido 
internacionalmente, para a identificação da 
verdadeira comida brasileira, sua origem e seus 
produtores.

Assim, de chefs de cozinha se tornaram
ECOCHEFS, uma marca registrada.

...



nossa história

2001  início do Slow Food
(Teresa Corção e Margarida Nogueira)

2002  Projeto da Mandioca em escola pública

2004 - 2006  produção de dois filmes
“O professor da farinha” e “Seu Bené vai para a Itália”

2007  fundação do Instituto Maniva 
e do grupo de Ecochefs Maniva

...



nossa história 

2010 - 2015  inclusão e reconhecimento nos cenários
nacional e internacional de gastronomia
(prêmios, parcerias, projetos e convênios)

2016  entrada no CONSEA e indicação
ao prêmio Basque Culinary World Prize

2017  palestra no Basque Culinary Institute

2018  lançamento do ManivaNet, o nosso portal

2019 - futuro  retomada de projetos
e fortalecimento do Instituto Maniva



manifesto e valores

Nós acreditamos que o alimento é mais
do que a manutenção do corpo que vive.

Respeitamos quem cria produtos
de excelência gastronômica.

Temos a urgência de documentar
esse nosso tesouro.

Temos esperança na Educação
do Gosto de crianças que hoje moram
nos locais menos favorecidos.

...



manifesto e valores 

Achamos que criar alimentos
é uma forma de trazer alegria,
segurança e auto-estima.

Acreditamos que comida é afeto,
cultura e memória.

Valorizamos o poder transformador 
exercido por chefs de cozinha.

Temos a convicção de que,
por meio da culinária, estaremos
incentivando valores fundamentais
para a melhoria do nosso país. 



estrutura

  conselho consultivo
   de Ecochefs Maniva

  presidência 

  diretoria 

  secretaria executiva 

  voluntariado



objetivos
  criar oportunidades de comercialização de produtos 

     provenientes da agricultura e pesca familiares, de manejo 
     agroecológico e orgânicos, no mercado de restaurantes,
     lojas e escolas de culinária

  motivar cozinheiros profissionais a se tornarem Ecochefs

  motivar Ecochefs a criarem receitas novas
     com alimentos tradicionais

  promover a ponte entre os Ecochefs
     e os grupos de agricultores/pescadores

...



objetivos

  criar a metodologia das Boas Práticas Sustentáveis na Cozinha

  divulgar e promover, através do site e das redes sociais
     do Instituto, informações ligadas a alimentação saudável
     e sustentável

  divulgar e promover, através do site e das redes sociais
     do Instituto, produtores familiares e seus contatos
     para futuras negociações

  realizar eventos, aulas, workshops para a promoção
     da alimentação saudável e sustentável

...



objetivos

  realizar visitas de campo para consultoria a associações
     e grupos de agricultores familiares que queriam comercializar      
     seus produtos para os restaurantes

  resgatar culturas tradicionais para melhorar a alimentação
     e qualidade de vida dos produtores

  proteger e promover a sociobiodiversidade brasileira

  desenvolver um aplicativo de rede social
     entre produtores e restaurantes

...



objetivos

  alinhar as ações, projetos e programas do Maniva aos 
     Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU:

“Promover a agricultura sustentável,
aumentar a segurança alimentar e nutrição
e investir nos pequenos agricultores” (ODS 2)

“Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres,
manejar as florestas de forma sustentável...
e deter a perda da biodiversidade” (ODS 15)



ações, projetos e programas

Realização e participação em eventos
interligando conhecimento e 
experiências práticas.



ações  banquete da roça

Almoço em formato de mesa
de banquete preparado por
Ecochefs e Agricultores para 
consumidores Amigos do Maniva
e convidados, em territórios
de produção agroecológica.

Através do contato com os 
agricultores, o grupo passa
a conhecer o local, os processos 
de produção e as demandas
dos produtores e degusta
os alimentos.



ações  visitas de campo

Por solicitação dos agricultores ou demanda do próprio
Instituto, essas visitas têm como objetivo contribuir
na divulgação de produtores da agricultura familiar,
identificar produtos com potencial de mercado nos
restaurantes e auxiliar os agricultores na comercialização.

  



ações  visitas a outras organizações

Parceria entre os institutos
Sinal do Vale e Maniva, essa
oficina ocorreu nas instalações
do Sinal do Vale, na Serra de
Petrópolis (RJ).

Os objetivos desse laboratório
consistiam em juntar vários
Ecochefs e chefs da região para
introduzí-los ao potencial
culinário da jaca verde e,
dessa forma, tirar o estigma
de invasiva da jaqueira, árvore
vinda do sul da Índia.



ações  workshops de ecogastronomia 

  aulas técnicas para estudantes ou profissionais
     de gastronomia

  oficinas temáticas para eventos

  oficinas com degustação para empresas
     (oferecido a partir de 2020)

  palestras



ações  receitas dos ecochefs  

Uma das ações importantes
dos Ecochefs é testar e criar 
novas receitas com alimentos 
enviados pelos agricultores. 

Testam também alimentos 
descobertos nas visitas de 
campo ou indicados por sua 
rede de contatos.

Valorizam e inovam, criando 
pratos que utilizam ingredientes 
tipicamente brasileiros com 
potencial de entrada nos 
cardápios dos restaurantes. ...



ações  receitas dos ecochefs  

Alguns desses produtos foram:

  aroeira / pimenta rosa
     (Piaçabuçu, AL)

  farinha de mandioca   
     empaneirada (Bragança, PA)

  farinha de mandioca      
     polvilhada (Palhoça, SC)

  vinagre de caqui
     (Campo Grande, RJ)



projetos Seu Bené e Dona Maria Empreendedores
da Agricultura Familiar e Professores da Farinha 

Na ocasião da gravação do documentário “O professor
da Farinha”, filmado em Bragança, Pará, foi descoberto
a embalagem ancestral da farinha, o “paneiro”.

Feita de folhas e talos de guarimã, uma planta renovável
da região, esta forma de empacotar é totalmente alinhada
aos parâmetros de sustentabilidade modernos da independência 
do plástico, que é como a farinha já estava sendo embalada em 
toda Amazônia.

Percebendo isso o Maniva propôs ao Banco Santander,
no programa “Talentos da Maturidade” um projeto de dois
anos, cujo objetivo foi aumentar o número de produtores
que conhecessem essa técnica.

...



projetos Seu Bené e Dona Maria Empreendedores da 
Agricultura Familiar e Professores da Farinha 

Vencemos o prêmio em 2010 e, a partir do início de 2011, 
agricultores familiares de 21 municípios do entorno de Bragança 
foram capacitados pelo próprio Benedito Batista da Silva,
Seu Bené, e sua esposa, Dona Maria. Hoje o agricultor
virou referência e o município é reconhecido como um
pólo gastronômico.

Dos 50 kg por mês que produzia, do início do projeto, hoje
ele vende 500 kg por mês, um aumento de 900%. Além do 
benefício individual Seu Bené é consultor técnico local e até
em algumas ações do Sebrae. Toda a região se beneficiou
desse projeto que trouxe luz a uma prática milenar desse 
alimento ancestral.



projetos  Gosto da Amazônia

O projeto foi coordenado pelo Maniva em 2019, em parceria com 
o SindRio (Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro), 
fruto da cooperação entre os governos do Brasil e dos EUA, 
executada pelo ICMBio e Serviço Florestal dos Estados Unidos, 
com recursos da USAID e apoio da cooperação alemã para o 
desenvolvimento sustentável.

O Gosto da Amazônia teve como principal objetivo criar 
o consumo consciente do pirarucu selvagem, de manejo 
sustentável, nos restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. 

Através de oficinas, palestras e viagens de reconhecimento,
além de grande evento no Rio, o projeto levou chefs e 
consumidores a experimentarem e criarem receitas com esse 
peixe gigante, produto de enorme potencial na Amazônia.

...



projetos  Gosto da Amazônia

Divulgou também o manejo 
sustentável e gestão 
participativa, entre cientistas
e populações tradicionais. 

Este foi um caso extraordinário 
de sucesso na conservação 
da biodiversidade da região, 
incentivo da soberania alimentar 
e aumento de renda para as 
comunidades envolvidas.
Dessa forma contribuiu para
que as comunidades da 
Amazônia pudessem ter
melhor qualidade de vida.



projetos  filmes, vídeos documentários,
programas de tv, publicações

  O professor da Farinha (2004)

  Seu Bené vai pra Itália (2006),
     selecionado para o Berlinale,
     Festival de Cinema de Berlim

  O caminho da comida (2014)

  Terra Preta Aço Prata (2011)

  Bagunça na cozinha, Canal Futura (2008)

  Livro “Ecochefs parceiros do agricultor”,
Editora Senac Rio (2019)



programas  conversas, oficinas e outros

  CAE, conversas sobre Alimentação Ecológica (2008)
     encontros didáticos para aprofundar
     o conhecimento sobre um alimento específico,
     seguido de degustação

  barraca de tapioca orgânica
     nas feiras orgânicas (2012 - 2017)
     feita com insumos adquiridos dos próprios
     agricultores que compõe o circuito,
     em especial aqueles produtos que seriam
     descartados, para incentivar a frequência
     de consumidores na feira

...



programas  conversas, oficinas e outros

  oficinas de tapioca
     no Ciep Agostinho Neto (2002 -  2010)      
     aulas multidiciplinares envolvendo história,
     geografia e antropologia do Brasil como
     embasamento para aulas práticas de culinária,
     tendo a mandioca como ingrediente principal

  oficinas de culinária brasileira
     na Escola Monteiro de Carvalho (2011)
     aulas envolvendo história, geografia,
     antropologia do Brasil como embasamento
     para aulas práticas de culinária, tendo a
     mandioca como ingrediente principal.



cotas de patrocínio

ouro  R$ 30 mil / mês 
prata  R$ 20 mil / mês 

bronze  R$ 10 mil / mês
  

...



cotas de patrocínio  ouro  R$ 30 mil / mês

  realização de duas degustações anuais
     com produtos selecionados com a curadoria
     do Instituto Maniva (a combinar)

  cota proporcional de convites, equivalente a 10%
     do número total de participantes em todas as
     ações do Instituto Maniva

  inserção de nome e/ou logo da empresa na rubrica
     “convida” no material de divulgação de todas
     as atividades do Instituto Maniva

  espaço para mensagem institucional da empresa
     (oral ou escrita) no site do Instituto Maniva (a combinar)

...



cotas de patrocínio  ouro  R$ 30 mil / mês 

  espaço para divulgação e distribuição
     de produtos da empresa em todos as
     atividades do Instituto Maniva

  acesso de mensagens institucionais e/ou
     produtos aos Ecochefs Maniva

  inserção da logo da empresa em todos
     os aventais e dólmãs dos Ecochefs Maniva

  inserção da logo da empresa em todo material
     de divulgação do Instituto Maniva

...



cotas de patrocínio  prata  R$ 20 mil / mês

  realização de uma degustação anual
     com produtos selecionados com a curadoria
     do Instituto Maniva (a combinar)

  cota proporcional de convites, equivalente a 5%
     do número total de participantes em ações
     do Instituto Maniva

  espaço proporcional para demonstração
     e distribuição de produtos da empresa
     nos eventos do Instituto Maniva

...



cotas de patrocínio  prata  R$ 20 mil / mês

  espaço proporcional para mensagem institucional
     da empresa (oral ou escrita) em todos as atividades
     do Instituto Maniva;

  acesso de mensagens institucionais e/ou produtos
     aos Ecochefs Maniva

  inserção de logo da empresa em todos
     os aventais dos Ecochefs Maniva

  inserção da logo da empresa em todo
     material de divulgação do Maniva

...



cotas de patrocínio  bronze  R$ 10 mil / mês 

  cota proporcional de convites,
     equivalente a 2,5% do número total
     de participantes em ações do Instituto Maniva

  espaço proporcional para demonstração
     e distribuição de produtos da empresa
     nos eventos do Instituto Maniva

  espaço proporcional para mensagem institucional
     da empresa (oral ou escrita) em todos  os eventos
     do instituto Maniva

...



cotas de patrocínio  bronze  R$ 10 mil / mês

  acesso de mensagens institucionais
     e/ou produtos aos Ecochefs Maniva

  inserção da logo da empresa em todos
     os aventais dos Ecochefs Maniva

  inserção da logo da empresa em todo
     material de divulgação do Maniva

...



contatos

secretaria@institutomaniva.org
diretoria@institutomaniva.org

Teresa Corção
21 98886.4770 

Maria Alice Silverio
21 98166.9906


