
Projetos de
sustentabilidade
apoiados



Temos de nos
tornar na mudança
que queremos ver.

Mahatma Gandhi



Organização social de auxílio ao desenvolvimento 
estrutural de organizações de Terceiro Setor
de Cananéia e demais cidades do Vale do Ribeira.

O que é?



Objetivos
Alavancar o Terceiro Setor, promovendo o desenvolvimento local.

Mobilizar recursos de forma contínua numa região com poucos 
investimentos e impactos de marketing.

Realizar ações para os grupos abraçados pela organização, com 
patrocínios vindos dos editais de órgãos governamentais e privados.

Divulgar de forma transparente todos os trabalhos realizados,
com transparência de todas as ações.

Atingir a autonomia dos grupos benefi ciados e a sustentabilidade 
ambiental, econômica e social.



Valores
Honestidade.

Apartidarismo.

Gestão colaborativa, participativa e democrática.

Valorização da identidade, diversidade cultural e ética.

Visão crítica e acolhimento de novos grupos.



Atuação

16
associações formais de Terceiro Setor
e grupos comunitários de diversas
áreas são benefi ciados

A Rede Cananéia pratica o marketing social, se empenhando para 
viabilizar empreendimentos solidários e sustentáveis.

São programas de educação do uso de recursos naturais, humanos, 
sociais e culturais que promovem a redução das desigualdades e o 
aumento da sustentabilidade. Nem todos têm apoio fi nanceiro, mas 
todos contam com suporte técnico.

Além de dar visibilidade ao trabalho artesanal, o esforço da Rede 
Cananéia promove algo muito mais importante: a humanização dos 
trabalhadores envolvidos.



Organizações 
produtivas
e sociais



 Infraestrutura receptiva ao turista, com 37 áreas de camping, 12 
pousadas-residência, casas e quartos para aluguel. 

Monitoria ambiental.

Aluguel de equipamentos para passeio.

Organizações 
produtivas
e sociais



 Integra a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento 
sustentável da comunidade do Ariri.

Trabalha para melhorar a qualidade de vida e valorizar a cultura gerando 
renda para os moradores.

Ajuda a comercializar artesanato tradicional, artefatos do cotidiano e 
peças de decoração.

INSTRUMENTOS DO FANDANGO | CESTOS | BALAIOS | MINIATURAS 
ARTESANATOS EM TECIDO E FUXICO

PRODUTOS

Organizações 
produtivas
e sociais



Artesanato com a fibra da taboa.

Manejo sustentável da vegetação, que é abundante na Região.

Trabalho feito por mulheres e jovens de baixa renda.

LUMINÁRIAS | CESTOS | REVISTEIROS | PORTA-GUARDANAPOS 

PRODUTOS

Organizações 
produtivas
e sociais



Cultivo de ervas medicinas em viveiro comunitário.

Uso das ervas cultivadas como matérias-primas
de produtos naturais e artesanais.

Mais qualidade de vida para o consumidor e renda para a comunidade.

SABONETES EM BARRA À BASE DE ERVAS E ÓLEOS ESSENCIAIS  
SHAMPOO | SABONETE LÍQUIDO | CREME PRA PENTEAR 
HIDRATANTE CORPORAL | REPELENTE

PRODUTOS

Organizações 
produtivas
e sociais



Grupo de mulheres artesãs de um vila com apenas oito famílias,
na Ilha do Cardoso.

Confecção de sacolas ecológicas (ecobags) e demais utensílios
feitos à base de algodão cru.

Fácil comercialização e grandes benefícios para o planeta

ECOBAGS | CARTEIRAS | ROUPAS E ACESSÓRIOS

PRODUTOS

Organizações 
produtivas
e sociais



Grupo de dança de guerreiros que utiliza facões e bastões
ao som de ritmos africanos.

Representa a cultura afrobrasileira.

Apresentações reúnem, em média, 15 dançarinos.

MACULELÊ | DANÇA DO FOGO | DANÇA DO COCO
SAMBA DE RODA | PUXADA DE REDE | RODA DE CAPOEIRA

DANÇAS

Organizações 
produtivas
e sociais



Promove a inserção do jovem na cultura tradicional caiçara.

Valoriza a aumenta a visibilidade da identidade local.

Também realiza mostras e oficinas de artesanato,
além de palestras sobre a cultura caiçara.

DANÇA | MÚSICA | OFICINAS E MOSTRAS DE ARTESANATO 
PALESTRAS

ATIVIDADES

Organizações 
produtivas
e sociais



Elabora e comercializam artesanatos domésticos.

Trabalha artisticamente as características naturais
de Cananéia em seus produtos. 

Gera renda e ainda difunde a história da cidade.

ALMOFADAS-SACHÊ | BANDÔS DE PORTA | BOLSAS | JOGOS 
AMERICANOS | TOALHAS | PANOS DE PRATO

PRODUTOS

Organizações 
produtivas
e sociais



Promove a qualidade de vida dos agricultores de Cananéia, fomentando
o cultivo agroflorestal.

Baseia-se na agroecologia para o cultivo da terra: técnica sustentável que 
preserva os recursos naturais por trabalhar com produtos orgânicos.

Os produtos garantem a segurança alimentar, pois são livres
de químicas e agrotóxicos

LICORES | BANANA E MANDIOCA CHIPS | PÃES, BISCOITOS E DOCES 
CASEIROS | FRUTAS E VERDURAS | CONSERVAS, COMPOTAS E 
GELEIAS | MEL E PRÓPOLIS

PRODUTOS

Organizações 
produtivas
e sociais



Café Caiçara

Parceria com agricultores de Cananéia que trabalham na Feira do 
Agricultor da SINTRAVALE.

Comercializa produtos sem agrotóxicos.

Fortalece a cadeia produtiva da família, buscando autonomia alimentar.



Produtos
em Rede
O trabalho dos grupos benefi ciados em forma 
de produtos para consumo pelo grande público.

Tem como base a economia solidária.

Fortalece as cadeias produtivas de origens 
tradicional e artesanal.



Organizações 
sociais



Organizações 
sociais

Fundada em 1929

Constituída legalmente em 26/04/1985.

Possui 906 associados.

Organiza e luta pelos direitos da classe dos pescadores artesanais de Cananéia.

Regulariza atividades, emite documentos e realiza festas em prol
da comunidade.

Participa ativamente de conselhos municipais e estaduais de proteção 
ambiental.
 
De acordo com a Lei 11.699, de 13/06/2008, a entidade é comparada
ao Sindicato da Categoria Artesanal de Pesca.



Organizações 
sociais

Associação criada em dezembro de 2009

Presta serviços de infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, geração 
de renda para contribuir com a melhora na qualidade de vida de seus associados.

Atua em defesa da regularização fundiária e atividades econômicas,
sociais e culturais.

Zela pela preservação do meio ambiente e de espécies nativas da flora e fauna.

Promove atividades desportivas e de lazer, como festas, bingos e bailes.

Disponibiliza camisetas, adesivos e outros produtos para venda.

Possui cerca de 70 associados, divididos em três categorias: fundador,
morador e amigo-colaborador.



Organizações 
sociais

Fomenta a organização de pessoas interessadas na cultura caiçara.

Divulga seus conceitos entre estudantes, estudiosos, pesquisadores e produtores 
culturais. 

Funciona como um centro de troca de informações sobre o tema.



Organizações 
sociais

Sociedade de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem 
fins lucrativos, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico e 
assistencial, fundada em 21 de julho de 1973.

Ampara pessoas idosas de ambos os sexos, em regimes de internato, semi-
internato e centro de convivência.

Não faz distinção de raça, condição social, credo e/ou ideologia.

Incentiva a comunidade a respeitar ainda mais os idosos e cooperar com 
entidades interessadas na sua defesa.

Intercede junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como 
solicita e recebe auxílios públicos e/ou particulares.

Realiza e estimula a realização de programas permanentes de prevenção e 
controle da saúde.

Cria oportunidades adequadas de lazer e trabalho para os idosos.

Promove bailes, jantares e diversos outros eventos beneficentes.

Possui pouco mais de 100 associados contribuintes.



Organizações 
sociais

Fundado em 2006

Auxilia moradores e instituições governamentais e não-governamentais
na busca de soluções socioambientais para as cidades de Cananéia, Iguape, 
Ilha Comprida e Pariquera-Açu.

Fortalece relações de cumplicidade e estabelece novos contatos para projetos 
e ações que ajudem a formar educadores socioambientais.

Realiza encontros periódicos entre os municípios para debates e 
aprofundamento conceitual.

Encabeça a Campanha em Defesa do Rio Ribeira de Iguape, que luta em defesa 
do último rio de grande porte do Estado de São Paulo que corre livre desde
a nascente até a foz, mas que, infelizmente, está ameaçado por uma barragem 
e a construção da Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto, empreendimento que visa
o fornecimento de energia para uma única empresa, a CBA (Companhia 
Brasileira de Alumínio) do grupo Votorantim.



Organizações 
sociais

Fundada em 11 de julho 2011

Associação
de Moradores
do Bairro Carijó
AMBC

Não tem fins lucrativos, políticos, partidários ou religiosos.

Possui personalidade jurídica própria, distinta das de seus associados.

Atende aos princípios dispostos na Lei 10.406, de 10/01/2002
(Código Civil Brasileiro). 

Defende fundamentalmente os direitos coletivos da comunidade na qual atua.



Projetos patrocinados 
após envolvimento da 
Rede Cananéia



Projetos
patrocinados

Empreendedores 
em Rede
Período:
 a partir de setembro de 2013

Fomento ao empreendedorismo comunitário 

como forma alternativa de geração de renda 

e desenvolvimento local, fortalecendo a 

economia solidária do Terceiro Setor. O 

trabalho envolve capacitações voltadas 

a líderes multiplicadores como forma de 

apoio à cadeia produtiva, a fi m de buscar 

estratégias para viabilizar a comercialização 

dos produtos e serviços gerados.

PATROCÍNIO



Projeto guarda-chuva de nove iniciativas 

locais, com participação direta de 970 

pessoas, que contribuem para o fortalecimento 

comunitário integrado através de um 

empreendimento social em políticas públicas 

para a categoria de pescadores profi ssionais. 

Tem como características valorizar as 

potencialidades e talentos locais, otimizar o 

uso dos recursos naturais, humanos, sociais, 

culturais e econômicos da região e reduzir 

as desigualdades polr meio da inclusão 

socioprodutiva com sustentabilidade.

Projetos
patrocinados

Rede de fomento ao 
empreendedorismo,
conservação e sustentabilidade

de iniciativas comunitárias
Fase 2

Período:
 setembro de 2011 a agosto de 2013

PATROCÍNIO



Projetos
patrocinados

Prêmio Economia Viva, 
concedido pela Secretaria da 
Cidadania Cultural do MinC 

Ministério da Cultura.

Período:
 julho de 2011 a junho de 2012

União de comunidades tradicionais, grupos 

culturais e de artesãos com o intuito de 

fortalecer o turismo comunitário, gerar renda 

para os envolvidos e valorizar a cultura local. 

COm isso, o projeto acaba promovendo, 

também, a valorização histórica, cultural, 

ambiental e do modo de vida do caiçara. 

A comunidade participa ativamente no 

processo de gestão e planejamento, 

decidindo e dividindo, de forma justa e 

transparente, os recursos gerados.

PATROCÍNIO



Participação da Rede Cananéia neste evento, 

gerando ainda mais visibilidade para os 

Produtos em Rede e demais empreendimentos 

apoiados pela organização. Durante o período 

de realização, serviços foram divulgados

e produtos artesanais foram comercializados. O 

Instituto Colibri, realizador do evento, custeou 

hospedagem e alimentação para

três representantes da Rede Cananéia / 

Produtos em Rede.

Projetos
patrocinados

Produtos em Rede
Paraty Eco Fashion

Período:
5 a 7 de agosto de 2011

PATROCÍNIO

Prefeitura de Cananéia



Projetos
patrocinados

Projeto de lei de 
reconhecimento do 
território e defesa dos 
direitos dos povos e das 
comunidades tradicionais 
de Cananéia:
uma iniciativa popular

Período:
janeiro a maio de 2011

Viabilização da aprovação de um Projeto de Lei

de Iniciativa Popular baseado na Política Nacional

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos

e Comunidades Tradicionais (Decreto 6.040,

de 7/2/07). O objetivo foi resgatar a qualidade

de vida das comunidades locais, que, devido a leis 

ambientais inadequadas, tiveram sérias restrições

em suas rotinas diárias, resultando, inclusive, no êxodo 

de jovens para os grandes centros. A aprovação

foi incentivada por cerca 700 assinaturas colhidas 

em comunidades de caiçaras, pescadores artesanais, 

afrobrasileiros e índigenas, entre outros.

PATROCÍNIO



Criação e fortalecimento de uma rede de 

representantes da sociedade civil organizada de 

Cananéia, em parceria com estabelecimentos da 

iniciativa privada e poder público local, além de 

membros do Conselho Orientador, composto por 

representantes dos três setores da sociedade.

Projetos
patrocinados

Rede Cananéia: apoio e 
integração de lideranças 

locais no Complexo Estuarino 
Lagunar de Cananéia

Período:
2005 a janeiro de 2010

PATROCÍNIO



Projetos
patrocinados

II Cultura em Rede 
Cananéia: cidade educadora 

Período:
novembro de 2009

Realização de um grande evento cultural na 

cidade, em parceria com Ponto de Cultura 

“Caiçaras”.

PATROCÍNIO



Estímulo da produção audiovisual independente 

sobre a temática socioambiental em curtas de 

animação com um minuto de duração. Jovens, 

crianças e adultos são incentivados a olhar 

seu meio e traduzir, em áudio e vídeo, suas 

realidades. Dessa forma, busca-se conscientizar 

sobre a importância de suas ações nos 

processos de gestão ambiental.

Projetos
patrocinados

Circuito Tela Verde

Período:
dezembro de 2008 a julho de 2009

PATROCÍNIO



Projetos
patrocinados

Treinar 
“multiplicadores”
no desenvolvimento de 
planos de negócios

Período: 2009

Realização de um treinamento avançado, 

composto por dez planos de negócios dos 

grupos de geração de renda vinculados 

ao Projeto Petrobras, em parceria com a 

Aliança Empreendedora e a Colônia de 

Pescadores Z-9 de Cananéia “Apolinário de 

Araújo”. PATROCÍNIO



Fomento da geração de renda e sustentabilidade 

de 10 organizações da Rede Cananéia, em um 

plano de ação composto por: 10 subprojetos 

para geração de renda; 10 planos de negócios; 

1 planejamento estratégico; 2 intercâmbios; 

4 capacitações transversais; participação e 

divulgação das iniciativas em 3 feiras.

Projetos
patrocinados

Empreendedorismo, 
conservação e 

sustentabilidade de 
iniciativas comunitárias

Período:
novembro de 2009 a novembro de 2010

PATROCÍNIO



Projetos
patrocinados

Rede Cananéia: 
buscando 
sustentabilidade 
para iniciativas 
comunitárias

Período:
outubro de 2009 a setembro de 2010

Realização de ações de sustentabilidade 

fi nanceira da Rede Cananéia, através da 

implantação de ferramentas de comunicação, 

fundo rotativo e captação de recursos.
PATROCÍNIO



Viabilização do Museu da Comunidade 

do Mandira, uma iniciativa da REMA - 

Comunidade Remanescente de Quilombo da 

Reserva Extrativista do Bairro Mandira.

Projetos
patrocinados

Quilombo Mandira:
uma história a ser contada 

Período:
dezembro de 2008 a dezembro de 2009

PATROCÍNIO



Projetos
patrocinados

Jovens em Rede: 
fortalecimento das
ações do Coletivo
Jovem Caiçara

Período: 
julho a dezembro de 2009

Realização de capacitações para os 

membros do Coletivo Jovem Caiçara.

PATROCÍNIO

Prefeitura de Cananéia



Criação e fortalecimento de um grupo de 

jovens dançarinos de fandango, o Grupo 

Batido São Gonçalo, para divulgação da 

cultura tradicional caiçara.

Projetos
patrocinados

Jovens
no Fandango

Período: julho a dezembro de 2009

PATROCÍNIO

Prefeitura de Cananéia



Assessoria técnica nas áreas administrativa

e jurídica da cooperativa.

Fortalecimento 
da capacidade 
institucional da 
Cooperostra

Período: janeiro a dezembro de 2008

PATROCÍNIO

Projetos
patrocinados



Sala verde Cananéia

Período: desde agosto de 2005

Implantação de um espaço para estudos 

socioambientais dos jovens de Cananéia, 

com a realização de atividades de 

educação ambiental/política.

PATROCÍNIO

Projetos
patrocinados



Faça parte 
desta rede.

Entre em contato e saiba como associar sua 
marca às ações promovidas pela Rede Cananéia.
A imagem da sua empresa vai melhorar.
E a vida de muita gente também.

contato@redecananeia.org.br

13 3851.1201



w w w . r e d e c a n a n e i a . o r g . b r


