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CAF – Cananéia Artes e Fibras
A CAF – Cananéia Artes e Fibras objetiva proporcionar
alternativas de trabalho para mulheres do município de Cananéia,
por meio da apropriação de conhecimentos para trabalhar com
artesanato, fortalecimento e união do grupo, através da gestão
participação e divulgação do trabalho do grupo como forma de
valorizar e estimular a organização de mulheres na busca de
qualidade de vida, autonomia e dignidade humana. É um dos
grupos que participam do Projeto Rede de Empreendedorismo
Comunitário, patrocinado pela Petrobras, com a proposta de
capacitar e formar novas artesãs, aumentar a produção das peças
artesanais, através da integração de escolas e comunidade;
promovendo o aumento das perspectivas de trabalho.

Oficina de Tear em Fibra de Bananeira
Integrantes da CAF, junto ao tear, onde são
produzidas peças a partir da fibra da bananeira

O objetivo da ação é
divulgar o trabalho
desenvolvido pelo grupo
de artesãos, com vistas a
melhorar o escoamento
dos produtos.

Oficina de Educomunicação
Produtos à base de taboa, taquara e fibra de bananeira

Nos dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo, das 8h às
17h, na sede da Associação Rede Cananéia, sete pessoas do
Grupo participaram da Oficina de Tear em Fibra de Bananeira,
ministrada pela artesã da cidade de Miracatu, Neusa Aparecida
Oliveira, com o objetivo de aprimorar a técnica em trançado.

Oficinas no Programa Escola da Família
A CAF realiza Oficinas de Capacitação para a
comunidade, dentro do PEF – Programa Escola da Família
da Escola Estadual “Professora Yolanda Araújo Silva
Paiva”, sempre aos sábados, das 09h às 11h30, com uma
participação média de cinco pessoas por oficina.
Segundo a coordenadora do Grupo, Valkíria
Monteiro Pereira, o objetivo é passar o conhecimento do
grupo para a comunidade, além de buscar novos artesãos
para compor o grupo.

Feirinha do Produtor
A CAF vem participando a Feirinha do Produtor,
mensalmente, aos sábados, das 07h30 às 12h, na Praça do Rocio.

No último dia
27 de abril, domingo, às
17h, na Escola
Yolanda, o Grupo
participou, com seis
pessoas, da Oficina de
Educomunicação,
ministrada
pela
coordenadora de Comunicação da Rede Cananéia, Elaine
Marques, com o objetivo de revisar o plano de comunicação do
empreendimento comunitário, bem como planejar a elaboração
das peças de comunicação do Projeto de Empreendedorismo.

Reuniões do Grupo
As reuniões do Grupo
acontecem mensalmente, na
sede da Rede Cananéia, aos
finais de semana, com a
finalidade de alinhar as
informações sobre o Projeto,
planejar e discutir as ações do
Grupo e organizar o fluxo de caixa.

Receita Caiçara

Grupo São Gonçalo saúda a Bandeira do Divino

Bananas para Festa Infantil

Por Amir Oliveira Garcia Filho

Ingredientes: 12 bananas nanicas, 01
quilo de açúcar, 01 xícara de chá de
suco de limão, 02 copos pequenos de
água, 01 xícara de chá de chocolate em
pó, 01 colher de café de cravo em pó,
02 envelopes de gelatina em pó sem
sabor hidratada, açúcar cristal.
Modo de fazer: Lave bem as bananas,
corte em rodelas com casca, bata as
bananas o açúcar, o suco de limão e a
água no liquidificador. Misture bem o
chocolate em pó, o cravo em pó e a
gelatina e leve ao fogo, mexendo sem
parar por uma hora. Pegue uma forma
retangular, unte com margarina e
coloque um plástico e depois o doce.
Unte com margarina e cubra com
plástico, depois desenforme, corte e
passe no açúcar cristal, embrulhe em
papel celofane para a festa infantil.

presente. Este ano, mestre André
agradeceu ao padre Víctor Hernández,
por seus oito anos de bons serviços
prestados à comunidade religiosa
católica de Cananéia.
Em depoimento, Raul Rodrigues falou
da devoção do povo antigo e da
importância do esmolamento para a
realização da festa do Divino Espírito
Santo, pois sempre nesta data o povo saúda
a saída da Bandeira. Antônia Ribeiro, da
Rua do Artesão, disse que seus pais sempre
receberam a Bandeira em casa e lembra
que sempre tiveram duas Bandeiras, uma
que ia em direção ao sul e outra ao norte.
Por 40 dias o Cortejo da Bandeira
visita as comunidades tradicionais,
esmolando e fazendo a devoção ao
Divino Espírito Santo.
O Grupo São Gonçalo saúda a
bandeira, o festeiro e deseja uma boa
navegação e bom retorno.
“E viva a Bandeira do Divino
Espírito Santo e a nossa tradição
religiosa católica!”.

Fonte: Amir Oliveira

Dicionário Caiçara
Purunga: Porungo. Cuia ou cabaça
utilizada para guardar água. Ex.: “Cadê
a porunga. Estou indo agora para o
mutirão”.
Corpo seco: É uma lenda ligada à
tradição rural portuguesa e espalhada
pelo Brasil. Diz-se de pessoa que
passou a vida semeando maldades e,
ao morrer, nem Deus e nem o diabo a
querem. O corpo seca e a mão se
decompõe. Outros afirmam que a
alma do corpo seco fica vagando pelo
espaço, assustando as pessoas.
“Valorize a Cultura Caiçara”.
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Jovens do Grupo durante evento

O Grupo de Fandango Batido
São Gonçalo saudou, com seus jovens, a
já tradicional saída da Bandeira do Divino
Espírito Santo, festa religiosa católica
cananeense, que há mais de 300 anos, todo
dia três de maio, às 09h, sai da Casa do
Festeiro, este ano José Roberto dos
Santos. O trajeto, acompanhado por
músicos da Bandeira, segue até a Igreja
Matriz de São João Batista, onde a
comunidade está à sua espera, com
celebração de Missa em louvor à
Bandeira, com saudação do mestre
André Dias ao festeiro e a todo o povo

Produtos em Rede participa de Feira de Artesanato no
Largo da Ordem de São Francisco de Assis em Curitiba
O Produtos em
Rede, frente que trabalha
o escoamento dos
produtos
dos
Empreendimentos
Econômicos Solidários
das
organizações
membro da Associação
Rede
Cananéia
participou no último dia
quatro de maio, domingo,
das 08h às 14h30, da
Feira de Artesanato no
Largo da Ordem de São
Francisco, na cidade de
Exposição de produtos em Curitiba
Curitiba/PR.
Segundo Valkíria Monteiro possibilidade de escoamento dos
Pereira, membro da equipe técnica da produtos dos grupos, bem como a
Rede Cananéia responsável pela parte divulgação do trabalho desenvolvido
participação em feiras, foram levados pelos empreendimentos econômicos
produtos da Comunidade Tradicional solidários envolvidos no Projeto Rede
Caiçara da Enseada da Baleia, Cheiro de Empreendedorismo Comunitário,
do Mato – Produtos Naturais com patrocinado pela Petrobrás.
Plantas Medicinais do Itapitangui e
Ressalta-se que cerca de 3000
CAF – Cananéia Artes e Fibras.
pessoas passaram pelo estande e
De acordo com Valkíria, o puderam conhecer um pouco do
objetivo da participação foi a trabalho desenvolvido.

Rede Caiçara de Turismo Comunitário visita
comunidades e sítios para rever roteiro turístico
Por Lilia Gomes de Souza

Grupo gestor do Turismo em
visita aos sítios

No dia primeiro de maio,
quinta-feira, a equipe de trabalho da
Rede Caiçara de Turismo
Comunitário, empreendimento
econômico solidário que faz parte do
Projeto Rede de Empreendedorismo
Comunitário, patrocinado pela

Petrobras, saiu em campo para visitar
alguns sítios e confir mar a
continuidade deles nos roteiros
desenvolvidos. O Objetivo da visita
é atualizar todos os atrativos
existentes no roteiro, confirmar a
continuidade das atividades e
registrar possíveis alterações.
A equipe que fez parte dessa
visita foi: Lilia Gomes de Souza
(coordenadora do subprojeto),
Valkíria Monteiro Pereira, Marcelo
Nardes Alves, Debora Cardoso
Mendonça e Carlos Eduardo
Gomes. “Estivemos nos sítios
Guanandi, 10 Ir mãos, 3P e na
comunidade de Santa Maria”,
informa Lilia.

Grupo de Fandango Batido São Gonçalo
inaugura nova sede
No último dia três de maio,
sábado, às 20h, na Rua Clodovel
José de Lima, 500, Morro São João,
foi inaugurada a nova sede do
Grupo de Fandango Batido São
Gonçalo, com o nome “Casa do
Fandango”, com a presença de
cerca de 80 pessoas, entre
integrantes
do Gr upo,
familiares,
p e s s o a s
ligadas
à
cultura local
e regional,
além
de
turistas.
Entre
os presentes
estava
a
diretora
O evento contou
municipal de com apresentações
cultura,
professora Maria Rita Basso, que
falou da sua alegria em ver a
atuação do grupo junto à cultura
tradicional local.
A inauguração contou com
apresentação cultural do Grupo
São Gonçalo, café caiçara e sarau.
A nova sede, além de ter um
espaço mais amplo, conta com fácil
acessibilidade para portadores de

A diretora de Cultura, Maria Rita,
ajudou no descerramento da
placa de inauguração

necessidades especiais, dois
banheiros (feminino e masculino)
e fogão à lenha. Vale lembrar que a
nova sede foi constr uída com
recursos recebidos através da 4ª
edição do edital Prêmio Culturas
Populares 2013 - 100 anos de
Mazzaropi, por meio de inscrição
em edital do MinC – Ministério da
Cultura, com apoio cultural da
Associação Rede Cananéia e PEF
– Programa Escola da Família da
Escola Estadual “Professora
Yolanda Araújo Silva Paiva”.

Por dentro da Rede...
O que faz a
Associação Rede
Cananéia?
O objetivo da Rede
Cananéia é proporcionar o
fortalecimento da Rede e dos
Grupos que a integram,
incentivando a divisão de
responsabilidade entre seus
membros e uma colaboração
permanente, de forma que todos
se ajudem mutuamente,
trabalhando, assim em sistema de
rede. Dessa forma, pretendesse
fazer com que os grupos troquem
informações e consigam, juntos,
criar ações para a melhoria da
qualidade de vida de seus
associados e da comunidade em
geral. Fazendo com que os
grupos tenham força para a
participação comunitária, seja
em conselhos, fóruns e outras
esferas de discussão.
Assim, a Rede Cananéia
procura ajudar tais grupos,
organizações, associações,
coletivos,
sindicatos,
a
encontrarem soluções para seus
problemas e caminhos para
alcançar seus sonhos de forma
conjunta e cooperativa, buscando
o desenvolvimento local.
CAMPANHA DE
ARRECADAÇÃO DE PILHAS
E BATERIAS USADAS: Não
jogue suas pilhas e baterias
usadas no lixo!!! Deixe-as: na Rede Cananéia, no
Quiosque Caiçara (Rua do
Artesão), no CRAS ou - com a
Escola da Família que
encaminharemos para um
local correto.

Projeto Prevenção e Vida realiza 4ª
Capacitação de agentes locais
Escola da Família da Escola
Estadual “Professora Yolanda
Araújo Silva Paiva”, APE –
Ações Preventivas na Escola da
DER REG – Diretoria de
Ensino da Região de Registro,
Paróquia São João Batista,
Primeira Igreja Batista de
Cananéia e Comissão de
Valorização à Vida de Cananéia,
em parceria com a Associação
Rede Cananéia por meio do
Projeto
Rede
de
Capacitação de Agentes Locais
Empreendedorismo
Comunitário, patrocinado pela
Petrobras, e, ainda, com o Canal
O Projeto Prevenção e Vida: Futura, por meio da Maleta da
Comunidade em Ação – fase 2 Infância e Projeto “Que Exploração
realizado pelo PEF – Programa é Essa?” e o apoio da coordenação

regional do PEF – Programa Escola
da Família realizou 0 4º módulo de
capacitação de agentes locais no
último dia 13 de maio, terça-feira, das
13h às 15h, no Salão Paroquial de
Cananéia.
O 4º módulo foi ministrado pela
educadora voluntária Thamar Alves
Shimodaira, que tratou sobre o abuso
e exploração sexual de crianças e
adolescentes, com a finalidade de
preparar os agentes locais para perceber
e encaminhar possíveis casos no
município.
A próxima capacitação dos
agentes acontecerá no dia dez de junho,
terça-feira, às 13h, no mesmo local.
O Projeto tem o patrocínio do
Ministério Público.

Bonfim de Cananéia no Rock Steady
Nos dias 19 e 20 de abril,
sábado e domingo, na cidade de Ilha
Comprida Zalber da Silva de Souza
Santos, Leandro Pontes e Carlos
Eduardo Gomes, todos da
Associação Desportiva e Cultural de
Capoeira Nosso Senhor do Bonfim
Filhos de Cananéia, participaram da
Oficina de Percussão e Confecção
de Tambores com o Mestre
Lumumba (Benedito Luiz Amauro,
filho de Ogum, conhecido mais
tarde como Mestre Lumumba, em
homenagem ao libertador do Zaire,
Patrício Lumumba), sendo que à
noite foram convidados a subirem
ao palco e tocarem juntos, no Rock
Steady, seguindo o gênero Reggae

com raízes brasileiras e o culto aos
Orixás.

Participação dos membros do
Grupo de Capoeira em Show na
Ilha Comprida

O que é Economia Solidária?
É um jeito de produzir, vender, comprar e trocar sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem
destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, pensando no bem de todos.

Rede Cananéia participa da III Conferência Estadual de
Economia Solidária
“Potencializando a Economia Solidária no Estado de São Paulo”
Aconteceu entre os dias 15 a
17 de maio a III Conferência Estadual
de Economia Solidária, em São
Bernardo do Campo, que teve como
tema principal a construção de um
Plano Nacional da Economia
Solidária para promover o direito de
produzir e viver de for ma
associativa e sustentável.
A Conferência teve a participação
dos delegados do Vale do Ribeira, entre
eles participando como empreendimento
José Irene do Grupo Cheiro do Mato, Lilia
Souza, representando Turismo de Base
Comunitária, Tatiana Cardoso,
representando Grupo das Mulheres Artesãs
da Enseada da Baleia e Gisele Villar,
representando a Associação Rede
Cananéia.
Foram levadas propostas
levantadas nos Fóruns Regionais,
para escolha de dez que mais
representassem as necessidades do
Estado, estas propostas serão levadas
à Conferência Nacional, que
acontecerá no mês de novembro e terá
como delegados os quatro
representantes de Cananéia (José
Irene, Tatiana, Lilia e Gisele).
“Foi um encontro muito
produtivo e, principalmente, deu
muita esperança que dias
melhores e que grandes passos
foram dados ao trabalho de
grupos que buscam juntos uma

maneira de viver
comenta Tatiana.

m e l h o r ” , Por Tatiana Mendonça Cardoso

Representantes da Rede Cananéia e Grupos na Conferência

O
Grupo
das
Mulheres Artesãs da
Enseada da Baleia e o
Grupo Cheiro do Mato
aproveitaram
a
Conferência para vender
seus produtos e expor e
seus trabalhos, contando
diretamente
para
as
pessoas como é produzido
e como são os trabalhos dos Enseada e
Cheiro do
gr upos, aproveitando para
Mato
fazer contatos que possam comercializaram
produtos
ajudar a divulgar e vender
seus produtos.

Colônia Z-9 informa:
Por Wagner Robinson Klimke (presidente da Colônia e pescador)

Palestra para novos
associados
A Colônia de Pescadores Z-9
“Apolinário de Araújo” promoveu no
dia 15 de maio, quinta-feira, no salão
de eventos da mesma, uma palestra
com pescadores artesanais iniciantes,
que estão se associando à Colônia para
aquisição da carteira de RGP Registro geral da pesca.

contador Marcelo Fraga Teixeira junto
aos pescadores artesanais sobre a
documentação da nota produtora.

Estaleiro

Estaleiro continua sem
utilização e abandonado

A palestra visa prestar
informações importantes aos
pescadores iniciantes

A Colônia, sempre em prol da
categoria da pesca artesanal, vem
oportunamente tratando com o MPA
- Ministério da Pesca e Aquicultura,
a concorrência da licitação para a
utilização do estaleiro para a pesca
artesanal na área do TPPC - Terminal
Pesqueiro Público de Cananéia.

Nota Produtora
A Colônia realizou no dia no dia
oito de maio, quinta-feira, uma
reunião com o empresário Ismael
Coelho da Miami Pescados e o

Reunião visa beneficiar
pescadores artesanais

Terminal Pesqueiro

Representantes da Colônia Z-9,
MPA, Brasil Avante e Câmara
Municipal em conversa sobre o
Terminal Pesqueiro de Cananéia

O atual presidente da Colônia
de Pescadores de Cananéia, Wagner
Robinson Klimke, esteve em reunião
com o superintendente Federal
Marcos Pereira, o Sr. Cássio,
representante da empresa Brasil
Avante e o vereador José Deolim de
Sá. Na conversa trataram estratégias
de trabalho ao segmento da pesca no
TPPC, após ao contrato da empresa
Brasil Avante e MPA.

Casa do Idoso junta
lacres para ganhar
cadeira de rodas
O s
idosos
da
Casa
do
Idoso, que faz
parte da SAVC
– Sociedade
Amigos da
Velhice de
Cananéia,
e s t ã o
ajudando a
separar os
lacres que
estão sendo Idosos separando
lacres
recolhidos
p e l a
comunidade e doados à instituição,
para que seja trocados por uma
c a d e i ra d e r o d a s. E s s a j á é a
segunda vez que participam e já
foram contemplados com uma
cadeira, após juntar 100 garrafas
PET cheias de lacres. “Juntamos
todas os lacres recebidos em
garrafas pequenas, lacres em sacos
plásticos, em potes de maionese e
colocamos tudo em cima da mesa
e eles (nossos assistidos)
colocaram nas garrafas PET de 2
litros, é dessa maneira que
entregamos aos responsáveis para
que seja trocada pela 2ª cadeira de
rodas”, comenta a presidente da
instituição, Rosa Mandetta.

Associação de Capoeira participa do Festival Suave em Ilha Comprida
A Associação Desportiva e
Cultural de Capoeira Nosso Senhor do
Bonfim Filhos de Cananéia
participou, entre os dias nove e 11 de
maio, do Festival Suave, na cidade de
Ilha Comprida, que, em sua primeira
edição, teve o objetivo de somar e
reunir; somar forças e talentos
artísticos; somar música, bem-estar e
qualidade; reunir amigos, artistas,
produtores e público em uma grandepequena-festa, com o tema Música e
Arte
na
Beira
Mar.
O Grupo de Capoeira realizou
duas apresentações, sendo a primeira na
sexta-feira, dia nove, com a
apresentação de Maculelê e no
domingo, dia 11, com a Dança do Coco.
A realização do festival foi do
Tertúlia, com promoção da
Musicoteca. Outras informações:
w w w. f e s t i v a l s u a v e . c o m . b r .

Apresentações de Maculelê e Coco

Mulheres da Ex-Colônia realizam encontros para aprender
técnicas de produção

Mulheres da comunidade da ExColônia buscam
aperfeiçoamento técnico para
produção local

O Grupo de Mulheres do
Remanescente de Quilombo do
Retiro Ex-Colônia Velha realizou o

segundo encontro para aprender mais
sobre a produção de frango caipira de
corte, junto às técnicas da Rede
Cananéia, Juliana Greco e Tatiana
Mendonça Cardoso, e apoio de Lília
Gomes de Souza, e como
participantes cinco integrantes do
Grupo da Ex-Colônia, na tarde de dez
de maio, sábado, na sede da
Associação do Bairro Remanescente
de Quilombo Retiro Ex-Colônia
Velha, sendo que a finalidade foi
aprender mais sobre métodos usados
em outras comunidades, para
aumentar a vida dos frangos e
cuidados para este tipo de produção.

Festa do Padroeiro São Luiz
Gonzaga do Ariri
Por Vinícius Reis, Juliane Coelho, Renan Eduardo
e Letícia dos Reis Alves

A comunidade do Ariri realizará a Festa
anual do Padroeiro, São Luiz Gonzaga, ente os
dias 19 e 22 de junho, na própria comunidade,
com o apoio de pessoas de fé (moradores e não
moradores), sendo que o evento tem o objetivo
de angariar fundos para as necessidades dos
cristãos e da Igreja Católica, portanto, a Festa é de
extrema importância para a renovação da fé dos
cristãos e para o fortalecimento da união na
comunidade.
A Festa do Padroeiro do Bairro do Ariri acontece desde
que a Igreja Católica foi fundada na comunidade, porém houve
mudanças no modo em que ela é realizada. Atualmente, a Festa
apresenta, além da programação religiosa (erguida do Mastro,
Confissão Comunitária, Procissão e Missa) há corridas em diversas
modalidades, bingos, forrós ao vivo e torneio de futebol feminino
e masculino.
Convidamos a todos a prestigiarem a nossa Festa e
a nossa Comunidade.

Fandango na Festa de São Luiz
Gonzaga no Ariri
Por Lúcia D. Souza e Luan Namandu Domingos
Na programação do dia 19 de junho, com abertura das
festividades, na primeira noite do feriado, será animada pelo baile
de fandango, com a presença de fandangueiros do Ariri e Família
Neves do Marujá. Neste ano o Grupo conta com o apoio do
MinC – Ministério da Cultura, através do Prêmio Mazzaropi de
Cultura Popular. Neste ano foi comtemplado, ainda, como mestre
de cultura popular, Sr. Zé Pereira, conhecido por confeccionar
seus próprios instrumentos, aprendendo esta arte com seus pais e
avós, tradição que veio através de gerações desde a colonização
portuguesa e açoriana na região sul do litoral do Estado de São
Paulo e norte do Paraná, sendo considerado um dos melhores
rabequistas representante do fandango caiçara, reconhecido
recentemente como patrimônio imaterial da humanidade.
O Ariri é uma zona preservada pelo IBAMA – Instituto
Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente, são 64km
aproximadamente de estrada de terra, pelo caminho há uma
biodiversidade de animais silvestres e em risco de extinção, como:
onça-pintada, paca, anta, mico-leão-da-cara-preta, etc. Chegando
no bairro, saboreie as comidas caiçaras e um bom fandango com
vista à beira-mar, tendo a possiblidade de conhecer o batido,
artesanato, fandangueiros; mas o interessante é compartilhar desse
conhecimento com a comunidade

