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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



Receit a Caiçara

“Valorize a Cultura Caiçara”.

Fonte: Amir Oliveira

Fonte: Amir Oliveira

Dicionário Caiçara

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.
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Bolinho de Arroz

Ingredientes:

• 02 xícaras de arroz cozido;
• 01 xícara de leite;
• 01 tablete de caldo de

galinha dissolvido no leite
quente;

• 01 pacote de queijo ralado;
• 01 ovo;
• 01 xícara de farinha de trigo;
• Salsinha a gosto.

Modo de fazer: Bater

ligeiramente no liquidificador, sem

deixar triturar muito. Colocar em
uma tigela e acrescentar a farinha

e a salsinha. Fritar em óleo quente.

Mandioca – Planta que com as

raízes se fabrica farinha de
mandioca. Ex.: Mandioca brava é

veneno, tenha cuidado!

Ovura da Lua – É a hora em que
dependendo da fase da Lua a maré

começa a encher, fazendo marolas ligeiras.

Remate – Sobra da raiz da mandioca,
que não pode ser ralada diretamente

com a mão na roda de seivar.

ACUCA e São Gonçalo p articip am da EXPOVALE
e 3ª Feibanana na cidade de Registro

Por Amir Oliveira Garcia Filho

Artesão Amir Oliveira e
diretora de Cultura Maria Rita

Basso durante a Expovale

Entre os dias 29 de novembro e

primeiro de dezembro, na cidade de

Registro, a ACUCA – Associação de
Cultura Caiçara Cananéia e o Grupo de

Fandango Batido São Gonçalo

participaram, representando a cidade de

Cananéia, da EXPOVALE, com a
comercialização de artesanato tradicional

caiçara, palestra sobre a produção

artesanal e desenvolvimento, com a

divulgação do caso de sucesso do
Revelando São Paulo e economia criativa.

Os artesãos agradecem o apoio

dos Departamentos de Cultura e

Transporte de Cananéia, lembrando
que com essa parceria os grupos

puderam representar o

desenvolvimento do artesanato da

cidade e geração de renda para a

comunidade local.

Produtos em Rede, ACUCA e ARTECA
particip a do Designer da Mat a

Produtos de Cananéia se
fizeram presentes no evento

de São Paulo

Os Produtos em Rede, ACUCA
– Associação de Cultura Caiçara de
Cananéia e ARTECA – Associação dos
Artesãos de Cananéia participaram do

Designer da Mata, entre os dias 27 e 30
de novembro, na cidade de São Paulo.

Entre as ações desenvolvidas
pode-se destacar a roda de conversa
sobre turismo de base comunitária,
oficina de degustação com produtos da
Mata Atlântica e Amazônia, Oficina de
Marionetes e Show do Grupo Batucajé.

De acordo com o artesão José
Fermino Marques o ponto alto foi o
intercâmbio com os povos tradicionais
do Alto Rio Negro da Amazônia.

Organização: ARTECA, Grupo
Oikos Soluções Ambientais, IPE –
Instituto de Pesquisas Ecológicas e
ISA – Instituto Sociaombiental.



Por dentro da Rede...
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 pelo

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 do
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.

A  ASSOCIAÇÃO REDE
CANANÉIA  ATENDE NO

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

DE SEGUNDA  A SEXTA,
DAS 13h ÀS 18h.

Rede Cananéia p articip a de Evento sobre T urismo
Sustentável: Experiências, práticas e caminhos

Membros da equipe da Rede
dividiram a experiência sobre

o tema no encontro

No último dia 21 de

novembro, quinta-feira, na cidade de

Itanhaém, a Associação Rede Cananéia
teve a oportunidade de participar de

um Evento sobre Turismo Sustentável:

Experiências, práticas e caminhos.

De acordo com Lilia Gomes de

Souza, integrante da equipe técnica da

Rede, 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 Turismo de Base Comunitária é

uma das frentes da Rede Cananéia, que

busca utilizar o turismo sustentável como

prática para as comunidades tradicionais
locais, buscando geração de renda e

conservação da cultura caiçara.

Enseada da Baleia
lança bijuterias

Além das
confecções de

roupas e

ecobags, as

Mulheres Artesãs
da Enseda da Baleia lançam bijuterias em

crochê e com pinturas à mão, aproveitando

para vender para públicos variados.

As peças estarão presentes no
desfile do Grupo que será dia 14 de

dezembro, sábado, às 20h00, na Feira de

Economia Solidária, na Praça da Tidulina,

na Rua do Artesão.

Grupo de Capoeira é
homenageado pela

ALESP
No dia 23

novembro, sábado,
o Grupo de
Capoeira Nosso
Senhor do Bonfim
e a Associação de
Capoeira Filhos de
Cananéia estiveram em São Paulo, na
ALESP - Assembleia Legislativa, onde
foram para, juntamente com o Mestre de
Capoeira Henry (Mestre Marcão), receber
uma homenagem pelo trabalho
desenvolvido em prol da Luta contra a
discriminação racial. Dez anos de luta por
um Brasil sem racismo!



Projeto de Empreendedorismo
Comunitário fase 2 encerra
segunda et apa de avaliação

Representantes dos grupos durante discussão
sobre avaliação no GT Geração de Renda

O Projeto “Rede de Empreendedorismo,
Conservação e Sustentablidade de Iniciativas Comunitárias

– Fase 2”, patrocinado pelo Programa Desenvolvimento &

Cidade da Petrobras, que encerrou suas ações em setembro

deste ano, realizou no último dia quatro de dezembro o
fechamento da segunda etapa de avaliação do Projeto de

empreendedorismo e avaliação dos subprojetos comunitários,

durante o encontro do GT – Grupo de Trabalho de Geração

de Renda, na sede da Rede Cananéia, com a participação
dos coordenadores de subprojetos e equipe técnica da Rede.

De acordo com Juliana Greco Yamaoka,

coordenadora do Projeto, a ação teve a finalidade de fechar

o processo de revisão das estratégias e resultados alcançados
pelos empreendimentos comunitários apoiados pelo

Projeto, entre os meses de setembro.2011 e setembro.2013;

além de definir novas estratégicas para o apoio de

empreendimentos comunitários, daqui por diante.
“A segunda fase da avaliação foi realizada com o atraso

de pelo menos um mês. Mas foi interessante finalizar este

trabalho para que possamos dar início à terceira fase da

avaliação do projeto, que continua a partir do início do
ano. Estamos tendo a oportunidade de garantir que as

avaliações sejam reconhecidas como necessárias em períodos

mais curtos, reconhecendo acertos e aprendendo com os

erros para melhorar os resultados do novo projeto Rede
de Empreendedorismo Comunitário”, comenta ela.


