
QUEM SOU EU ??? 

 

Olá  meus amigos,  

Ei sou o WAGHINHO MACHIONI   !! 

 

Sou um dos descendente de italianos que vieram para o Brasil nos tempos passados. 

Meu pessoal foi para o PARANA, região de CAMBARÁ. 

Tive uma infância digna e uma juventude  promissora. 

Consegui a oportunidade de estudar e trabalhar com mecânica de automóveis, foi muito bom ! 

No entanto o tempo foi passando, fui formando minha família brasileira e seguindo a vida. 

Em determinado momento algo dentro de mim aflorou e resolvi fazer o que minha alma pedia: 

Fui trabalhar com gastronomia. 

Abri algumas Empresas em algumas cidades,  conheci muitas pessoas, do bem e outras nem 

tanto, mas segui minha vida. 

Me aprofundei e me especializei em gastronomia raiz.  O que é isso ? 

Na minha opinião é aquela comida caseira, feita no fogão a  lenha,  com temperos 

diferenciados e muita criatividade ,  pois o brasileiro do interior faz comida com o que tem 

disponível, seja lá o que for. 

Me especializei em peixes, pizzas e comidas que dão gosto na boca e sorriso nos meus lábios 

quando cozinho. 

Criei minha família e agora estou no meu restaurante em BOTUCATU, chamado                                  

“ NAVEGANTES “. 

Cozinho o que gosto, com muito amor e experiência no meus pratos, pois minha maior 

felicidade é ver as pessoas saírem daqui satisfeitas e retornarem outras vezes, me chamando 

pelo nome de  WAGUINHO. 

Vou continuar a fazer isso e divulgar essas minhas experiencias pelo Brasil, de alguma forma. 

Agradeço a todos que estão acompanhando essa minha apresentação neste PORTAL. 

Aproveito para convida-los a ver a reportagem sobre  mim e minha historia ,  onde na data de 

22 de março de 2023 eu estou fazendo uma degustação de alguns de meus pratos favoritos, 

no meu restaurante. 

Espero que muitas pessoas se inspirem em mim e no que faço, pois fui atras de meus sonhos e 

muitos deles já realizei, outros estou realizando, e muitos outros  já estão na minha mira. 

Gratidão a todos por tudo !! 

 


