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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 p ara um local correto.

Rede Cananéia realiza Encontro de Arte e Cultura Comunitário e IV
Feira de Economia Solidária

O evento acontecerá entre os dias 13 e 14 de dezembro

Entre os dias 13 e 14 de dezembro será realizado o
Encontro de Arte e Cultura Comunitário e a IV Feira de
Economia Solidária de Cananeia, na Praça Theodolina Gomes
(Tiduca), na Rua do Artesão, pela Associação Rede Cananéia,
com diversas atrações e atividades, como apresentações culturais,
oficinas artísticas e educativas para crianças, jovens e adultos;
exibição de peças de teatro, exibições audiovisuais, educação
preventiva em saúde, ações educomunicativas, aulas de dança,
lançamento da coleção de verão das Mulheres Artesãs da Enseada
da Baleia, shows e, claro, venda de produtos sustentáveis e
solidários de empreendimentos comunitários locais.

O principal objetivo do Evento é criar um espaço
comum de comercialização para os seus associados e parceiros,
para que exista uma troca, onde os empreendimentos se
conheçam melhor e estejam mais próximos. Além do que, a
Economia Solidária tem como princípios a autogestão e a
cooperação, sendo organizada colaborativamente.

Rede Cananéia recebe Canal Futura p ara reunião de avaliação, apresent ação de
novos projetos e elaboração de cronograma p ara 2014 da Maleta da Infância

Drogadição, exploração e abuso sexual de menores foram temas escolhidos para futuras ações

No último dia 12 de
novembro, terça-feira, das 13h
às 17h, a Associação Rede
Cananéia, bem como demais
parceiros da região, como
APE – Ações Preventivas na
Escola, PSF – Programa
Saúde da Família do
Departamento Municipal de
Saúde de Cananéia, SAVC –
Sociedade Amigos da Velhice
de Cananéia e IDESC –

Instituto de Desenvolvimento Sociocultural e Cidadania, além de
outras organizações interessadas no tema, como Igreja Batista de

Cananéia e Departamento de Assistência e Desenvolvimento Pessoal,
receberam a consultora do Canal Futura, Vanessa Pipinis, com o
objetivo de realizar uma avaliação do que foi trabalhado com a
Maleta da Infância no ano de 2013, bem como apresentar o novo
site, novos vídeos, o novo projeto da Maleta e traçar um cronograma
de ações para o ano de 2014. Durante a reunião foi possível cada
um mostrar o que desenvolveu em parceria com o Projeto, além de
colocar suas expectativas para os próximos passos. O grupo,
colaborativamente, criou um cronograma de ações para 2014,
contemplando novas parcerias e articulações, com o objetivo de
criar novas possiblidades de enfrentamento à drogadição e ao abuso
e exploração sexual de menores na região.

Todos os presentes puderam degustar alimentos da agricultura
familiar da região, servidos pelo Café Caiçara.

Representantes de organizações
que lidam com menores
participaram da reunião
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Receit a Caiçara

“Valorize a Cultura Caiçara”.
Fonte: Amir Oliveira

Fonte: Amir Oliveira

Dicionário Caiçara
Fumeiro: local em cima do fogão de
lenha, onde se coloca a carne ou peixe
para defumar. Ex.: “O passadio dele é bom,
o fumeiro está t bi de comida”.
Gralha: ave barulhenta. Diz-se,
também, da pessoa ou mulher falante
e tagarela. Ex.: “Joana não para de falar,
parece que comeu uma gralha”.
Vivente: qualquer ser vivo. Ex.:
“Largue de judiar do passarinho, assim,
você mata o vivente”.

Bolo de Roda

A  ASSOCIAÇÃO REDE
CANANÉIA  ATENDE NO

ENDEREÇO:
RUA   ANTÔNIO COLASSO
DE SOUZA, 120 - CARIJÓ.

DE SEGUNDA  A SEXTA,
DAS 13h ÀS 18h.

Aniversário da sede do Grupo São Gonçalo
Por José Fermino Marques

O dia 12 de outubro é uma data muito especial. Além da comemoração do Dia das
Crianças, é aniversário da sede do Grupo São Gonçalo. Um ano de muitas alegrias, como o
lançamento do CD “Batendo as Tamancas”, a visita de vários amigos e parceiros, ensaios sempre
animados e reuniões que decidiram o futuro do Grupo.

Um avanço neste ano foi conseguido através do apoio da Rede Cananéia e da Petrobras.
Foi a baixa rotatividade dos jovens, com planejamento estratégico e apoio financeiro para a aquisição
de vestimentas e demais apetrechos para a melhoria das apresentações.

Grupo São Gonçalo ganha Prêmio de
Culturas Populares

Por Amir Oliveira Garcia Filho
O MinC – Ministério da Cultura

lançou o Prêmio 100 Anos de Mazzaropi,
homenageando o centenário de nascimento
do artista, símbolo da cultura popular no
cinema nacional, com o objetivo de valorizar
os mestres e mestras, grupos e comunidades
que enriquecem a diversidade cultural
brasileira e, assim, premiou o Projeto
“Batendo as Tamancas” do Grupo de
Fandango Batido São Gonçalo de Cananéia.

Com o prêmio, de R$ 10 mil, o
Grupo pretende realizar melhorias na
sede com construção de um fogão à
lenha; um intercâmbio junto a outro
grupo cultural de fandango caiçara e a
gravação de mais uma edição do CD
“Batendo as Tamancas”.

Parabéns! Viva São Gonçalo! Viva
a Cultura Popular paulista!

Grupo São Gonçalo p articip a de 1ª Festança
Caiçara em Pedrinhas

O Grupo de Fandango Batido São
Gonçalo participou do 22º aniversário da cidade
de Ilha Comprida, na 1ª Festança Caiçara, realizada
no Bairro de Pedrinhas, entre os dias 25 e 27 de
outubro, sexta a domingo.

A apresentação do Grupo foi realizada
no sábado, às 14h00.

O evento contou, ainda, com shows,
exposições e gastronomia típica, com sessão solene
transferida para o bairro no domingo.

O objetivo do evento foi valorizar
a rica cultura caiçara, reconhecida como
patrimônio cultural.

O Grupo São Gonçalo agradece o apoio
da Prefeitura da Ilha Comprida.

Música e dança tradicionais
foram a base das aprensetações
do evento em comemoração ao

aniversário de Ilha Comprida

Associação de Capoeira de Cananéia realizará Encontro de V erão

A proposta do “Encontro de Verão”
é reunir professores de capoeira de grupos e
regiões diferentes do Brasil para uma troca de
vivência, onde cada professor mostra um pouco
de sua característica e do seu grupo, em
dinâmicas de 30 minutos.

Ingredientes: 01 quilo de farinha
de milho; 01 quilo e ½ de polvilho;
08 ovos; 02 copos de óleo; água para
molhar a massa até dar ponto de pão;
sal e erva-doce a gosto.
Modo de fazer: molhar a farinha de
milho com água. Depois acrescente
o polvilho, misture os ovos, o óleo,
o sal e a erva-doce, até o ponto da
massa de pão. Leve ao forno bem
quente por 30 minutos. Ideal para o
café da tarde.

Por Zalber Santos
O Encontro se torna um grande

aulão, onde os alunos da cidade de Cananéia,
a maioria sem condições de viajar e vivenciar
a capoeira fora do município, tem a
oportunidade de conhecer pessoas, grupos,
histórias e movimentos diferentes. O 1°
Encontro contou com a presença de cinco
professores de grupos diferentes, com
trabalhos de capoeira nas cidades de Peruíbe,
Jundiaí, Curitiba e Vale do Ribeira.

Antes dos “Aulões” forma-se uma
mesa-redonda, onde cada profissional conta sua
história, como começou na capoeira, o que ela
trouxe pra sua vida, despertando a curiosidade
dos alunos, fazendo-os interagir e perguntar suas
dúvidas sobre a arte capoeira!

Contudo, o “Encontro de Verão” é
isso mesmo, um grande encontro de praticantes
de capoeira, onde todos têm a oportunidade de
mostrar seu ponto de vista sobre o esporte,
terminando sempre com uma grande roda de
capoeira, animada e com um enorme clima de
paz de harmonia!

Também aproveitamos para fazer uma
breve divulgação da cidade de Cananéia,
oferecendo passeios turísticos, no caso uma volta
de escuna para observação de golfinhos, e um
breve “Tour” pelo centro histórico da cidade de
Cananéia! Ano que vem contamos com mais
profissionais e faremos oficinais de saúde da voz
e socorros urgentes.



Por dentro da Rede...Rede Caiçara de T urismo Comunitário recebe
primeiro grupo de turist as

Alunos do Colégio Novalis de Piracicaba conheceram o
que Cananéia tem de melhor

Atividades do cotidiano das
famílias, como a limpeza do

peixe foram apresentados aos
visitantes

Entre os dias 11 e 14 de
novembro a Rede Caiçara Turismo de
Base Comunitária de Cananéia recebeu
seu primeiro grupo de visitantes.

De acordo com a agente local que
acompanhou o grupo, Lilia de Souza, foram
26 pessoas, sendo 23 jovens do Colégio
Novalis de Piracicaba/SP e demais monitores
e professores que puderam conhecer o que
a cidade de Cananéia tem de melhor.

Segundo ela, eles estiveram nas
Comunidades do Marujá, Enseada da Baleia
(ambas situadas no Parque da Ilha do
Cardoso) e Sítio Bela Vista, no bairro do Rio
Branco, já na área continental do município.

Lilia informou, também, que os
visitantes vivenciaram o dia-a-dia das
comunidades, passearam no manguezal,
visitaram o cerco caiçara de pesca para ver
a despesca, puxada de rede na praia, pesca
do Irico (peixe da região), conheceram o

espaço onde são confeccionadas as peças
artesanais da Enseada da Baleia, passearam
pela horta orgânica, enfim, tiveram um
contato direto com a vida da comunidade.

Fortalecimento do 3º setor; Gestão
de unidades de conservação;
Gerenciamento costeiro; Manejo de
recursos florestais; Comunidades
tradicionais; Capacitação
comunitária; Manejo de ostras,
maricultura e recursos pesqueiros;
Saúde comunitária; Turismo de base
comunitária; Ecoturismo; Educação
ambiental; Juventude;
E d u c o m u n i c a ç ã o ;
Artesanato; Organização dos
pescadores; Agricultura familiar;
Agricultura de base ecológica;
Sistemas agroflorestais; Organização
comunitária; Conservação de animais
marinhos; Pesquisa e extensão;
Apicultura; Ética profissional;
Geração de renda; Economia
solidária; Capoeira e cultura
afrobrasileira; Resgate e difusão
cultural; Coletivos educadores;
Garantia dos Direitos dos Idosos.

Áreas de Promoção

Rede Cananéia finaliza Fase 2 do Projeto
Rede de Empreendedorismo Comunitário

Mutirão da sede e confraternização dos participantes
garantiram a comemoração

No ú l t imo  d i a  c inco  de
outubro, sábado, os membros da
Associação Rede Cananéia finalizaram
a  Fase  2  do  Pro j e to  Rede  de
Empreendedorismo, Conservação e
Sus ten tab i l i dade  de  In i c i a t i va s
Comuni t á r i a s ,  pa t roc inado  pe l a
Petrobras, por meio do Prog rama
Desenvolvimento & Cidadania, entre
os meses de setembro de 2011 e
setembro de 2013.

Confraternização contou com
animação de grupos culturais

As ações tiveram início ainda no
período da manhã, na sede da Rede
Cananéia, com o mutirão de organização
ter reno, colocação de prateleiras e
pintura da sede; seguida de celebração
de finalização do Projeto, a partir das
19h30, na sede da Colônia de
Pescadores Z-9 “Apolinário de Araújo”,
com apresentação de imagens e dos
principais resultados dos trabalhos
realizados durante o Projeto, além de
apresentações culturais dos grupos de
Capoeira Nosso Senhor do Bonfim
“Filhos de Cananéia” e Fandango Batido
São Gonçalo.

O GT – Grupo de Trabalho
Sede agradece a colaboração de todos
que puderam contribuir com os
trabalhos de organização e manutenção
do espaço coletivo e toda a equipe
ressalta o belo trabalho desenvolvido
pelos grupos, principalmente no que diz
respeito à construção de aprendizados
e evolução pessoal de cada participante.

Rede Cananéia inicia
Projeto de

Empreendedorismo
Comunitário

Neste mês de novembro a Associação
Rede Cananéia iniciou a realização do Projeto
Empreendedorismo Comunitário, que tem o
patrocínio da Petrobras, através do Programa
Petrobras Desenvolvimento & Cidadania. O
projeto foi aprovado em Seleção Pública e tem
por objetivo geral contribuir para o
fortalecimento comunitário integrado e a
valorização das identidades culturais, através da
estruturação e qualificação profissional de
empreendimentos econômicos solidários, como
forma de promoção do desenvolvimento local
no município de Cananéia/SP; além de
promover ações de qualificação
profissionalmente de 11 empreendimentos
econômicos solidários; fomentar o
desenvolvimento de uma rede de
comercialização e prestação de serviços
comunitários e promover e desenvolver
processos de comunicação comunitária e
mobilização popular, para fortalecimento da
economia solidária; por um período de dois
anos; com a participação de 11 grupos membros
da Rede Cananéia, entre comunidades
tradicionais, grupos culturais e de gênero, de
artesãos, de pescadores e de agricultores
familiares, pretendendo atingir 1010 participantes.

O Projeto é patrocinado pela
Petrobras



Conselho de Álcool e Drogas é
criado após projeto liderado pela

comunidade de Cananéia
No último dia cinco de novembro, terça-feira, às 20h00, a Câmara

Municipal de Cananéia aprovou o Projeto de Lei, de autoria popular, de
criação do COMAD – Conselho Municipal de Álcool e Drogas, com uma
verba de R$ 53 mil para o ano de 2014, sendo um passo importante para a
efetivação do funcionamento desse importante órgão na nossa cidade.

O COMAD é um órgão consultivo, normativo, de deliberação
coletiva e de natureza paritária, do Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, responsável pela elaboração, articulação, implantação,
acompanhamento e fiscalização das Políticas Municipais sobre Drogas,
em sintonia com as diretrizes do Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas e o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Atua como
instância de assessoramento do governo local e de coordenação das
atividades de todas as instituições e entidades municipais, responsáveis
pelo desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda e
dos danos, assim como movimentos comunitários organizados e
representações das instituições federais e estaduais existentes no município
e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

O Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, que em 2014 já
possui uma verba destinada, é constituído com base nas verbas próprias
do orçamento do Município e em recursos suplementares e é destinado
ao atendimento das despesas geradas pelo PROMPD - Programa Municipal
de Políticas sobre Drogas, tais como as inerentes à implementação e
à execução de ações, programas e atividades de repressão, prevenção,
tratamento, reabilitação e reinserção social de usuários de drogas..

Vale ressaltar que a ideia da criação do COMAD nasceu em
meados de 2012, com a criação e execução do Projeto Prevenção e Vida:
Comunidade em Ação, idealizado pela Paróquia São João Batista de
Cananéia, PEF – Programa 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 e
Primeira Igreja Batista em Cananéia, com o patrocínio do Ministério
Público, com o objetivo de diminuir os casos de uso de drogas e adesão
à violência devido às drogas em Cananéia e oportunizar condições
psicológicas para que famílias vítimas do uso indevido de drogas consigam
reverter a situação em seus lares; para isso realizou a capacitação de
representantes da comunidade civil organizada, educadores, lideranças
comunitárias e religiosas para serem multiplicadores de ações preventivas
e de apoio; criou material informativo sobre o tema e criou um grupo de
teatro de jovens que se apresentou em diversas comunidades da cidade.

O grupo capacitado verificou a necessidade da criação do
COMAD e começou a estudar formas de viabilização do mesmo,
convidando mais lideranças locais para ajudar no processo, criando, assim,
a Comissão de Valorização à Vida, que desde dezembro de 2012 vem se
reunindo para a discussão do Projeto de Lei de criação do COMAD,
com a ajuda do Dr. Rodrigo Henriques Araújo, assessor jurídico da
Prefeitura de Cananéia e presidente do CMDCA – Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Devido aos problemas eleitorais sofridos na cidade, o Projeto
de Lei precisou aguardar um período para ser finalizado, já que contava
com a assessoria jurídica da Prefeitura e, só agora foi votado, porém,
trata-se de uma iniciativa popular da sociedade civil organizada, feito a
várias mãos e sem objetivos políticos-partidários e/ou religiosos, mas
sim de cunho social e humanitário.

Agora é preciso aguardar que o prefeito sancione a Lei para a
Comissão de Valorização à Vida agendar uma nova reunião para definir
os próximos passos, para tanto, será necessário o engajamento dos poderes
locais, representações obrigatórias no COMAD, contudo, como todo o
Conselho é aberto à participação comunitária, qualquer pessoa poderá
participar das ações e se juntar à Comissão para colaborar na prevenção
e enfrentamento à drogas.


