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Rede Caiçara de T urismo Comunitário
A Rede

Caiçara de Turismo
Comunitário é uma
das frentes da Rede
Cananéia, um
empreendimento
econômico solidário
que faz parte do
Projeto Rede de
Empreendedorismo
C o mu n i t á r i o,
patrocinado pela
Petrobras, que
busca utilizar o

turismo sustentável como prática para as comunidades tradicionais
locais, buscando geração de renda e conservação da cultura caiçara,
vem desenvolvendo, já há algum tempo, ações de fortalecimento e
desenvolvimento de suas atividades.

Entre os dias 11
e 14 de novembro a Rede
de Turismo recebeu seu
primeiro grupo de
visitantes. De acordo
com a coordenadora do
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.

Em 21 de novembro, quinta-feira, na cidade de Itanhaém
teve a oportunidade de participar de um Evento sobre Turismo
Sustentável: Experiências, práticas e caminhos. De acordo com
Lilia, que esteve no evento acompanhada de Tatiana Mendonça
Cardoso, foi possível divulgar a experiência da Rede na área “em
nossa fala passamos nossa experiência e práticas em rede e também
todo o trabalho desenvolvido para o Turismo de Base Comunitária.
Como começou, como está sendo desenvolvido, onde estamos
hoje e quais os próximos passos”.

O modo de vida caiçara é um dos
atrativos da rede caiçara de turismo

Já no dia primeiro de maio, quinta-feira, a equipe de
trabalho da Rede Caiçara de Turismo Comunitário saiu em campo
para visitar alguns sítios e confirmar a continuidade deles nos roteiros
desenvolvidos. O objetivo da visita foi 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, Valkíria Monteiro Pereira, Marcelo
Nardes Alves, Debora Cardoso Mendonça e Carlos Eduardo
Gomes. “Estivemos nos sítios Guanandi, 10 Irmãos, 3P e na
comunidade de Santa Maria”, informa Lilia.

O
t u r i s m o
comunitário visa
contribuir com o
desenvolvimento
das comunidades e
promove a
v a l o r i z a ç ã o
histórica, cultural,
ambiental e de seu
modo de vida;
proporcionando
encontros e trocas
de experiências
entre visitantes e moradores. A comunidade participa ativamente
no processo de gestão e planejamento, decidindo e dividindo, de
forma justa e transparente, os recursos gerados, sendo beneficiada
pelo processo que a transforma em protagonista.

A Rede Caiçara de Turismo Comunitário foi criada em
2011, unindo 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.

A atividade pesqueira pode
ser conhecida mais de perto

A riqueza natural é vocação para o
turismo

Cultura e História também fazem parte dos roteiros



Receit a Caiçara

Fonte: Amir Oliveira

Dicionário Caiçara
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“Valorize a Cultura Caiçara”.

Limpar o bando: Refere-se à
pessoa indesejável. Que no baile
é recusado pelas moças. Quando
ele demonstra interesse em
aproximar-se de alguma moça,
todas levantam do banco onde
estão e vão para outro lugar. Ex.:
_ Gente tá chegando o Zé da Bica,
vamos limpar o banco.

Guaxica: Rato silvestre.

Pé de gadanho: refere-se a um
ser vivente daqui do nosso lugar,
que tem o pé grande e os dedos
dos pés bem aberto, de tanto andar
descalço no mangue. Ex.: _
Rodolfo, olha o pé deste ser, não é mesmo
um pé de gadanho?!

Caldinho de Peixe com arroz
Ingredientes: 250 gramas de merluza,
250 gramas de marisco sem casa, 100
gramas de arroz, 01 cebola, 1 tomate,
óleo, sal, louro, salsinha verde e
açafrão.

Modo de fazer: Coloque o peixe
limpo para ferver em uma panela com
água, sal, folha de louro e salsinha verde.
Em outra panela prepare o refogado
de cebola com o tomate, acrescente o
caldo que cozinhou o peixe dentro do
refogado e mexa bem. Quando essa
mistura começar a ferver, adicione o
arroz, corte o alho e a salsinha verde
bem picadinha e acrescente à panela.
Quando o arroz estiver pronto, coloque
o resto do marisco e pronto. É só servir!

As comunidades T radicionais da Juréia pedem
ajuda na defesa dos direitos do Sr . Onésio

Prado e Família

A União dos Moradores da Juréia
(UMJ), inscrita no CNPJ sob o n°
57741878-0001-03, representante das
comunidades Caiçaras junto à Comissão
Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais – CNPCT (Decreto nº
6.040/2007) e; a Associação dos Jovens
da Juréia (AJJ), inscrita no CNPJ sob o nº
03.630.481/0001-07, instituição que atua
na promoção da cultura caiçara da Juréia
e pela manutenção de seu território
original, entidades sem fins lucrativos,
sediadas à Alameda dos Guaranis, nº 24,
Bairro: Balneário Titanús – Barra do
Ribeira- Iguape/SP, vêm respeitosamente,

solicitar o seu apoio e solidariedade, à
solicitação do Sr. Onésio do
Prado, morador tradicional do Grajaúna/
Praia do Una, para requerer: a suspensão
da obra de reforma e ampliação do
alojamento para Pesquisadores do Núcleo
Grajaúna – promovida pela
Administração da Estação Ecológica
Jureia-Itatins, órgãos da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente/SP, evitando
assim, a imediata obstrução do o único
acesso à praia, à área de laser comunitária
e às roças, impedindo a utilização
permanente do caminho de servidão
comunitária, até que seja discutido junto
às comunidades e seus representantes, a
possibilidade da construção do
alojamento em outra área que não onere
ou prejudique a convivência social e as
atividades laborais, das comunidades
tradicionais caiçaras da Juréia. A petição
pode ser encontrada via internet, mas
a comunidade também está pegando
a s s i n a t u r a s . C o l a b o r e !

O Projeto “O Artesão na Escola”

Jovens perpetuando a cultura local
O Projeto “O Artesão na Escola”,

coordenado pelo artesão José Fermino
Marques, realizado com apoio do ProAC
– Programa de Ação Cultural da Secretaria
de Estado da Cultura de São Paulo, através
do “Concurso de Apoio a Projetos de
Promoção das Culturas Populares e
Tradicionais do Estado de São Paulo, com
parceria da ACUCA – Associação de
Cultura Caiçara Cananéia, Grupo de
Fandango Batido São Gonçalo e PEF –
Programa Escola da Família da Escola
Estadual “Professora Yolanda Araújo Silva
Paiva” funciona desde abril, com oficinas
aos sábados, das 14h às 16h, para 14 jovens,
com o objetivo de inseri-los na manutenção
e preservação cultural tradicional; além de
identificar futuros artesãos, promover a
educação ambiental; gerar renda e transmitir
saberes tradicionais.

De acordo com a jovem
participante Thifanny Eryn Weissenberg,
o Projeto possibilita os jovens usufruírem
de sua cultura até mesmo como fonte de
renda. Mostrando-lhes um jeito de
aproveitar os recursos naturais de seu meio
ambiente para fins artísticos e lucrativos. 

Segundo ela, o Projeto também
mostra aos estudantes o poder e a
capacidade exercida por cada um deles,
trabalhando a coordenação motora e a
criatividade de cada um.

Thifanny comenta que os alunos
envolvidos nesse Projeto aprendem a
manusear as ferramentas utilizadas e
recebem esse material para continuar a
exercer o artesanato. Os alunos recebem
uma ajuda de custo, além de várias
pesquisas de campo e de envolver jovens
em uma ocupação saudável e comunitária.

Oficina de artesanato e exposição dos
trabalhos em evento da cultura localFonte: Amir Oliveira



Por dentro da Rede...

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.

Como a Rede se mantém...

A Associação Rede
Cananéia se mantém a partir da
mobilização de recursos
proveniente da sua inscrição em
editais de financiamento de
Projetos e Prêmios, abertos por
Ministérios Federais, Secretarias
Estaduais, Fundações,
Organizações Solidárias,
Instituições Financeiras,
Empresas Mistas e Privadas, etc.

Assim, a Rede Cananéia
concorre à seleção desses projetos
e prêmios para dar continuidade
às suas ações junto aos grupos
associados e sua manutenção.

Além disso, existem
algumas pequenas ações para
angariar fundos, como a
solicitação de patrocínio junto ao
comércio local para a realização
de eventos e pequenos projetos
e, ainda, uma pequena
porcentagem sobre a venda de
produtos solidários pelos
Produtos em Rede e Café Caiçara,
ações que buscam escoar
produtos e serviços dos grupos
associados.

Na falta de patrocínio, a
Rede Cananéia se utiliza do fundo
guardado com os lucros dos
Produtos em Rede e Café Caiçara
para se manter até a aprovação
de um novo edital, sendo que
nesses períodos a equipe trabalha
voluntariamente pela
organização.

Produtos em Rede p articip a da Feira regional de
Sorocaba

Produtos da CAF , Cheiro do Mato e Enseada da
Baleia foram comercializados no

evento

Os Produtos em Rede, frente de
comercialização da Associação Rede
Cananéia, por meio do Projeto
Empreendedorismo Comunitário,
participou da 16ª edição da FEAGER - Feira
Regional de Artesanato e Geração de Renda
de Sorocaba, entre os dias seis e nove de
agosto, quinta a sábado, na Praça Frei
Baraúna, com o objetivo de realizar a
divulgação dos produtos locais e gerar renda.

Segundo Gisele Villar, parte da
equipe técnica da Rede Cananéia, o evento
foi muito produtivo, não pelas vendas, mas
pelos contatos realizados, que auxiliarão na
Rede de Economia Solidária e participação
em Cursos; pela divulgação da Rede e pelo
retorno no que se refere ao acolhimento;
Gisele diz que muitos expositores já antigos,
de várias cidades, elogiaram muito a ideia
dos Produtos em Rede.

A Feira teve a participação de 118
expositores, sendo 95 de artesanatos e 23
de barracas de comestíveis; 37 artesãos
representaram as cidades de Capão Bonito,

Iperó, Itapeva, Itararé, Itanhaém,
Salto, Itu, São Paulo, Cananéia,
Indaiatuba, Itapetininga e Pilar
do Sul.

Realizada pela
Prefeitura de Sorocaba, por meio

da SEDET - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho,
sempre em parceria com o FSS - Fundo
Social de Solidariedade e apoio da Comissão
de Artesanato e Geração de Renda, a

FEAGER
tem por
ob j e t i vo
gerar renda
aos artesãos
d o
município
d e
Sorocaba e
t a m b é m
das cidades vizinhas, oferecendo ao
consumidor a oportunidade de adquirir
produtos originais.

Os Produtos em Rede agradecem
à Prefeitura Municipal de Sorocaba pela
acolhida e oportunidade.

Estande dos Produtos em Rede
na FEAGER

A ideia dos Produtos em Rede
foi elogiada no evento

Expositores

RESULTADOS DAS PROPOSTAS APROVADAS PELO EDITAL Nº 01/
2014 DE APOIO A EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

Recebeu-se em tempo hábil 09
(nove) propostas de apoio para o
Edital nº 01/2014. Destas, foram
aprovadas pelo Grupo de Trabalho de
Geração de Renda, que reuniu-se em
seis de agosto de 2014, 05 (cinco)
pequenos projetos, sendo eles:

- Visita à Rua do Artesão;

- Espaço Jacutinga Sabores da Roça;

- Reconstruindo a Juventude;

- Valorização e Ampliação da
Atividade de Corte e Costura e
Artesanato do Quilombo do Mandira;

- Fortalecendo a Coopercanis.

Apenas aos aprovados, cabe
seguir as normas previstas no item 06
(que dispõe sobre a contratação), do
Edital nº 01/2014. Iniciando-se com
a presença na próxima reunião do GT
Geração de Renda, que foi informado
por carta aos senhores.



Organizações da Rede Cananéia p articip am da
Mostra de Economia Feminist a e Solidária

O evento foi uma realização da SOF

Mais de 30 grupos de mulheres
do Estado de São Paulo, incluindo
mulheres das organizações e grupos
membro da Associação Rede Cananéia,
como Cheiro do Mato – Produtos Naturais
com Plantas Medicinais do Itapitangui,
CAF – Cananéia Artes e Fibras, Enseada
da Baleia – Comunidade Tradicional
Caiçara, Associação dos Remanescentes de
Quilombo Retiro Ex-Colônia Velha, Rede
Caiçara de Turismo Comunitário e, ainda,
o Grupo de Mulheres do

Mandira participaram, no dia
nove de agosto, sábado,

da Mostra de
E c o n o m i a

Feminista e
Solidária, no Largo da

Batata, na cidade de
São Paulo.

A Mostra foi
organizada pela SOF -

Sempreviva Organização
Feminista em parceria com a

AMESOL - Associação de Mulheres da
Economia Solidária de São Paulo, sendo
que além dos produtos, a mostra contou
com uma programação de oficinas para
promover o intercâmbio de saberes e
práticas das mulheres, em sua luta cotidiana
para transformar a economia.

De acordo com Tatiana
Cardoso, o evento foi muito bom
para as vendas, trocas de experiência
e divulgação do trabalho.

Estande dos Produtos em
Rede durante o evento

Cheiro do Mato p articip a
de feiras e realiza

melhorias em sede

O Grupo Cheiro do Mato –
Produtos Naturais com Plantas
Medicinais do Itaptangui realizou
diversas ações durante o mês de
agosto.

Segundo o coordenador do
Grupo, participante do Projeto de
Empreendedorismo Comunitário,
patrocinado pela Petrobras, José Irene
dos Santos, boas vendas foram feitas
logo no início do mês durante um
encontro na cidade de São Paulo.
Entre os dias seis e nove o Grupo
também participou da FEAGER –
Feira de Artesanato Regional de
Sorocaba e, juntamente com os
Produtos em Rede, comercializaram
sues produtos.

Já em dez de agosto o Grupo
instalou forro em sua sede e no dia
15 de agosto foi instalado um poste
padrão para ligação da energia, com
recursos doados por vereadores locais,
que também colaboraram para a
aquisição de um hidrômetro.

O Grupo também participou
da Festa de Aniversário de Cananéia
com a exposição e comercialização de
seus produtos em um estande, cedido
pela Prefeitura local.

Integrantes do Cheiro do Mato

ACUCA realiza atividades da Semana do
Folclore Caiçara em Cananéia

Por Fernanda Martins

Em comemoração ao dia do
Folclore, dia 22 de agosto, a ACUCA -
Associação de Cultura Caiçara Cananéia
realizou atividades em duas escolas da Rede
Estadual de Ensino. No dia 11 de agosto foi
realizada uma “Roda de Prosa” com os
professores da Escola Estadual “Professora
Yolanda Araújo Silva Paiva”, onde eles
puderam conhecer um pouco mais sobre o
Fandango Caiçara, suas danças e
instrumentos e artesanato tradicional. No dia
14 de agosto foi a vez da Escola Estadual
“Professora Dinorah Silva dos Santos”

Ações na Escola Yolanda

participar da
“Roda de Prosa”,
neste dia além
dos professores,
cerca de 150
alunos estavam
presentes, o que
foi positivo, já que
participaram
com perguntas sobre o Fandango Caiçara.

Para encerrar, no dia 23, sábado,
houve uma exposição no Programa
Escola da Família da Escola Yolanda,
onde os participantes puderam ver os
instrumentos de Fandango Caiçara, peças
de artesanato e, ainda, uma apresentação
do Grupo de Fandango Batido São
Gonçalo e contação de causos.

Ações na Escola
Dinorah

Exposição e apresentação na
Escola da Família

A  ASSOCIAÇÃO REDE
CANANÉIA ATENDE NA:

RUA   ANTÔNIO COLASSO
DE SOUZA, 120 - CARIJÓ.

DE SEGUNDA  A SEXTA, DAS
13h ÀS 18h.



Projeto de Empreendedorismo Comunitário realiza intercâmbio p ara a
cidade de Eldorado

Representantes da Associação
Rede Cananéia e do Projeto
Empreendedorismo Comunitário,
patrocinado pela Petrobras, realizou um
intercâmbio, 16 pessoas, para a sétima
edição da Feira de Troca de Sementes e
Mudas Tradicionais dos Quilombos do
Vale do Ribeira, evento anual que faz parte
do calendário da região, nos dias 22 e 23
de agosto, com o objetivo de oportunizar a
troca de saberes e experiências, bem como
fomentar a discussão sobre soberania
alimentar, cultura e geração de renda.

A ação é o resultado de um esforço
coletivo das associações quilombolas e seus
parceiros, o objetivo da feira é fortalecer as
roças tradicionais e a importância do
sistema agrícola quilombola para a
soberania alimentar, sua cultura e a geração
de renda complementar.

O s
participantes do
i n t e r c â m b i o
participaram do
Seminário “Sementes:
soberania alimentar,
cultura e geração de
renda”, que contou
com Oficinas de
rodas de discussão
temáticas sobre
G a s t r o n o m i a
Q u i l o m b o l a ;
Armazenamento das
sementes e o papel
dos guardiões; Juventude e agricultura e
Políticas públicas de aquisição de sementes,
mudas e alimentos; com posterior
apresentação dos resultados e plenária, no
dia 22, sexta-feira, das 7h30 às 19h, no
Salão Paroquial de Eldorado. Já no sábado,

dia 23, foi realizada a VII
Feira de Troca de
Sementes e Mudas
Tradicionais dos
Quilombos do Vale do
Ribeira e V Feira
Estadual de Troca de
Sementes, das 08h às
13h, na Praça Nossa
Senhora da Guia, onde
os Produtos em Rede,

frente de comercialização dos produtos
e serviços dos grupos e organizações
membro da Rede Cananéia, participaram
com um estande; sendo que no local
também houve atrações culturais.
Segundo Gisele Villar, coordenadora do
intercâmbio, apesar da ação ser mais
pautada nas comunidades quilombolas
e ribeirinhas, e não caiçara, a vivência foi
válida devido à realidade ser

extremamente
parecida, os
assuntos tratados
vinham de
encontro com as
demandas que os
grupos da Rede
encontram em
seu cotidiano.

A ação
foi organizada
pelo GT Roça,
grupo que reúne
as associações

quilombolas, o Instituto Socioambiental,
Itesp - Instituto de Terras do Estado de
São Paulo, a Eaacone - Equipe de
Articulação e Assessoria às Comunidades
Negras do Vale do Ribeira e a Fundação
Florestal.

Inscrições para curso e
seminário

Participantes durante seminário

Participação dos Produtos em
Rede na Feira

Avaliação dos membros da Rede

A juventude e a
agricultura

Thifanny Eryn Weissenberg

A s
comunidades que
vivem na área rural
estão encontrando
dificuldades para
manter sua cultura e seu
estilo de vida. Os jovens cada dia mais
buscam outras experiências longe de suas
raízes, fazendo com que a sua cultura fique
perdida no tempo.

A interação entre o jovem e o
mundo moderno é quase inevitável nos dias
de hoje. Além das condições na área rural
estarem diminuindo gradativamente (tanto
pela industrialização ser mais produtiva,
quanto pelo fato de perda territorial), para o
jovem há mais condições de crescer, novas
fontes de conhecimento, mais lazer e uma
variedade de trabalhos nas cidades grandes.

A falta de reconhecimento dos
agricultores familiares é praticamente nula
em uma sociedade capitalista e que visa a
alienação da massa, pois é muito mais
lucrativo usar as terras para produzir em
maior escala e fazer o produto ser
comercializado do que produzi-lo para o
consumo de sua família ou de sua
comunidade. Não há a conscientização da
importância dessas comunidades na
sociedade, além de a comunicação na
maioria dessas ser pouca e a educação
adaptada quase nunca chegar ao campo.
Para preservar a agrobiodiversidade é preciso
que a juventude perpetue a agricultura nas
próximas gerações, não deixando a sua cultura
ser extinta. A conexão do campo e das cidades
precisa ser feita de forma com que os
produtos sejam comercializados sem perder
a qualidade e sem que a origem deles seja
esquecida. Pois sem terra não há vida.



Associação de Capoeira p articip a de diversos eventos

Mulheraça, aniversário de Cananéia, torneio interno e evento Um dia na
Escola do Meu Filho

A Associação Desportiva e
Cultural de Capoeira Nosso Senhor do
Bonfim Filhos de Cananéia vem
participando de diversos eventos.

Nos dias 25, 26 e 27 de julho, sexta
a domingo, participaram do “Mulheraça”,
um evento de Capoeira onde o foco é a
participação da mulher dentro da Capoeira,
na cidade de Biritiba-Mirim.
Representaram a cidade de Cananéia: Lilia
Gomes de Souza, Ana Paula de Lara
Carvalho e Carlos Eduardo Gomes
(Carlinhos). Além de aulões de capoeira
esse evento teve, também, oficinas de
Jongo, samba de roda e dança afro.

Já no dia 14 de agosto, quinta-
feira, a Associação realizou a
apresentação de Puxada de Rede e
encerrando com uma Ciranda, durante
as festividades de aniversário da cidade
de Cananéia. Fizeram parte da

Torneio de Capoeira no Mário
Covas

Representantes de Cananéia na
Mulheraça no interior do Estado

Puxada de Rede no aniversário da cidade

Puxada de Rede na Escola
da Família

apresentação aproximadamente 20
crianças, que desenvolvem um trabalho
esportivo e cultural dentro do grupo.

O IV Torneio Interno Bonfim
Capoeira foi realizado em 16 de agosto,
domingo, no Ginásio Poliesportivo
“Governador Mário Covas”, com a
presença de mais de 200 atletas do Vale
do Ribeira, Curitiba, São Paulo e
Jundiaí. Essa atividade fez parte da
programação esportiva da Festa da
cidade, contando com a participação
do Mestre João Firmino, que deu
início ao torneio, tocando o hino
Nacional na rabeca caiçara. A
Associação agradece o apoio da

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia,
Departamento Municipal de Esportes,
Departamento Municipal de Cultura, Pousada
do Bom Abrigo e Associação Rede Cananéia.

Por fim,
no último dia 23
de agosto,
sábado, o grupo
apresentou a
Puxada de Rede
e a Ciranda no
evento um Dia
na Escola do
Meu Filho e
aniversário do
P r o g r a m a
Escola da
Família da Escola Estadual “Professora
Yolanda Araújo Silva Paiva”, retratando
um pouco da cultura caiçara.

Empreendimentos Comunitários da Ex-Colônia e CAF recebem oficinas
de Comercialização

Nos últimos dias 23 e 24
de julho, quarta e quinta-feira,
foram realizadas as oficinas de
j un to  ao s  Empreend imen tos
Econômicos  So l i d á r i o s  d a
Associação dos Remanescentes

de Quilombo Retiro Ex-Colônia
e da CAF – Cananéia Artes e

Fibras, respectivamente.
Segundo Tatiana

Cardoso, a frente de
Comercialização da

Associação
R e d e

Cananéia, vem
trabalhando com
diagnóstico dos
produtos dos grupos e
busca o fortalecimento
dos mesmos, através
da divisão de tarefas e,
junto com os grupos,

Oficina de comercialização na
Ex-Colônia

Oficina de comercialização com
a CAF

trabalha todos os passos da
comercia l ização,  fazendo com
q u e  t o d o s  p a r t i c i p e m  d o
p r o c e s s o  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,
valorizando a importância de se
trabalhar juntos e com mesmo

objetivo. Assim, a
venda é feita por
todos dos grupos e
com diálogo direto
com o comprador,
a d q u i r i n d o
experiência e
autonomia na
venda de seu
produto.



Puxada de Rede no aniversário da cidade

Puxada de Rede na Escola

ARTECA a todo vapor

Com espaço ampliado, o atendimento agora se estende de terça a domingo

A ARTECA – Associação dos
Artesãos de Cananéia está
trabalhando a todo vapor, com espaço
ampliado e funcionando de terça a
sábado, das 09h00 às 12h00 e das

Maior espaço e mais opções

14h00 às 18h00 e aos
domingos das 09h00 às 12h30,
com vários artesanatos
regionais da comunidade e
artesãos urbanos, onde você

sempre encontrará algo
para presentear

parentes e
amigos.

Em
breve o

local contará
com produtos

a l iment íc ios
a r t e s a n a i s

conge l ados para facilitar a
sua vida.

Além disso, a ARTECA está
aberta a novos artesãos, que estejam
interessados em colocar seus produtos

à venda, para isso é só procurar no
quiosque e falar com Rosana ou
Benito, pois a ARTECA existe
justamente para divulgar o trabalho
maravilhoso dos artesãos de
Cananéia.

Quiosque espera novos
artesãos para expor produtos

Cananéia recebe Caravana do Esporte e da Música

Aconteceu entre os dias 27 a 30 de
julho, em escolas públicas locais e Estádio
Municipal, a Caravana do Esporte e da
Música que é um projeto do Canal ESPN,
Disney, Unicef - Fundo das Nações Unidas
para a Infância e Instituto Esporte e
Educação da medalhista olímpica Ana
Moser. A caravaninha esteve no Bairro Porto
Cubatão, na Escola Estadual “Bairro
Cubatão”, com diversas atividades e
capacitações esportivas e culturais para
professores e alunos.

 A Caravana possui uma
metodologia completa para mobilização dos
municípios envolvidos ao integrar ações de
atendimento a crianças e adolescentes em
eventos esportivos; formação de professores
e educadores locais em esporte educacional
e arte educação; formação de jovens em meio
ambiente e comunicação, com o apoio das
Prefeituras para a continuidade do trabalho.

O Grupo de Fandango Batido São
Gonçalo participou da abertura do evento com
a apresentação do espetáculo “Batendo as
Tamancas”, recebendo muitos aplausos. O
Grupo de Dança Vida Feliz participou no
mesmo dia. No Estádio Municipal Mário Covas,
durante o encerramento do evento, no dia 30 de
julgo, foi a vez da Associação Desportiva e
Cultural Nosso Senhor do Bonfim Filhos de
Cananéia, realizar a apresentação da Puxada de
Rede e Ciranda de Roda.

Segundo a diretora do Departamento
Municipal de Cultura, Maria Rita Basso, o
resultado foi positivo para a cidade, trouxe
um olhar sobre a prática de esporte e o ensino
musical no ensino municipal; possibilitou,
ainda, a capacitação em eventos culturais,
tanto pelos grupos de Fandango, Capoeira
e Dança, como os trazidos pela Caravana,
como o cinema, apresentações culturais e
de teatro.

Ciranda com a Capoeira

Apresentação com o São
Gonçalo

Colônia de Pescadores
Z-9 informa:

Casas para
pescadores - A
Colônia de
Pescadores Z-9
“Apolinário de
Araújo” promove
junto ao Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), a DAP
- Declaração de Aptidão, com apoio do CAT
– Centro de Apoio ao Trabalho de Iguape, para
solicitação de casas para os pescadores.
Eleições da Diretoria prorrogadas para

novembro -  A Colônia
de Pescadores Z-9
“Apolinário de Araújo”
prorrogou o prazo da
Eleição da Colônia Z-9,
previsto para o mês de
julho para o mês de

novembro de 2014. Decisão da Direção
Administrativa e Conselho Fiscal, com a
provação da Federação dos Pescadores do
Estado de São Paulo.
Contato com
Ministério da Pesca
e Aquicultura -  A
Colônia de Pescadores
Z-9 “Apolinário de
Araújo” está sempre
presente no MPA - Ministério da Pesca e
Aquicultura, em São Paulo, junto à
Superintendência do Estado de São Paulo,
para aprimoramentos de Carteiras e
Protocolos de seus associados pescadores.



CAF se cap acita e realiza boas vendas

Capacitação em tear e participação em Feira Feminista estão entre as ações
do empreendimento solidário em agosto

As Oficinas de capacitação em tear aconteceram na sede
da Rede Cananéia

A CAF – Cananéia Artes de Fibras realizou Oficina
de Aprimoramento em tear, nos dias dois e três de agosto,

sábado e domingo, com a artesã Neuza Aparecida de
Oliveira, na sede da Associação Rede Cananéia.

Além disso, participou da Feira da SOF –
Sempreviva Organização Feminista, na cidade de São Paulo,

no dia nove de agosto, sábado, com a finalidade de realizar
a divulgação e gerar renda ao grupo, através da venda de

seus produtos; sendo que foi um sucesso, pois, segundo a
artesã e coordenadora do grupo, Valkíria Monteiro Pereira,

quase toda a mercadoria levada foi comercializada.

Membros
da CAF na

Feira da
SOF

Produtos da CAF no estande dos Produtos em
Rede na Feira da SOF , em São Paulo


