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BAND TV apresenta Programa sobre 
investimentos privados em ações de 
preservação ambiental 

 

O Projeto Ambiental Gaia Village foi tema do Programa 

Sustentar que foi ao ar em 29 de janeiro na TVBF, afiliada 

da Rede Bandeirantes em Santa Catarina. As tomadas e 

entrevistas com intenção de documentar as ações de 

cunho socioambientais desenvolvidas no Projeto, foram 

realizadas no início do mês.  

Com foco nos princípios e práticas amigáveis aplicadas às 

construções, a matéria de 12 minutos de duração relata 

as potencialidades da implantação de assentamentos 

humanos de baixo impacto ambiental. Nesse sentido, a 

reutilização de materiais construtivos, os telhados 

vegetados, a geração de energia limpa (eólica, 

fotovoltaica), o tratamento de efluentes e a compostagem 

de resíduos orgânicos, foram apontados como tecnologias 

adotadas no Gaia Village e multiplicadas em reformas, 

adaptações e novas construções em Garopaba.  

 

 
 
O programa televisivo retratou também o apoio e 

integração do GV às iniciativas da agricultura orgânica 

familiar no município que, a exemplo do Sitio Pé do 

Morro, produz alimentos saudáveis e com maior valor 

agregado, contribuindo para transformar Garopaba numa 

vitrine de boas práticas socioambientais.  

 

 
 
Para assistir e saber mais visite: 

 

http://www.tvbv.com.br/programas/sustentar.html?page=videos 

 

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente debate 

normas para credenciamento de condutores 

ambientais locais   

O COMDEMA, em Plenária extraordinária no dia 24 de 

janeiro, iniciou os debates para estabelecer normas e 

procedimentos relacionados ao credenciamento de 

condutores ambientais para a região de Garopaba.  

Entende-se por condutores ambientais pessoas 

capacitadas a prestar o serviço qualificado de guia 

turístico com ênfase em questões relativas ao meio 

ambiente e à cultura local.  

 

O campus do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC 

em Garopaba deve oferecer curso de capacitação de 

guias para condução em segurança de grupos de 

visitantes, atividades interpretativas sobre o ambiente 

natural e cultural visitados, e monitoramento dos 

impactos sócio-ambientais em sítios de visitação do 

município que estão inseridos no território da APA da 

Baleia Franca. 

 
Imagem Google – litoral de Garopaba 

 

O Conselho pretende também contribuir para a definição 

das atribuições das instituições públicas e propriedades 

privadas envolvidas no processo com vistas à criação de 

uma Instrução Normativa a ser expedida pela Secretaria 

Municipal de Turismo.  

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



IFSC- Campus Garopaba e Projeto Ambiental 

Gaia Village fortalecem parceria 

O Instituto Federal de Santa Catarina agendou o início do 

curso de formação de condutores ambientais para 

comunidade de Garopaba, para o próximo mês de abril. 

Considerando a crescente demanda do público por 

serviços qualificados e o interesse do município no 

desenvolvimento do turismo, o Projeto Gaia Village 

deverá contribuir para a formação prática dos condutores 

ambientais.  

 

Na área do GV, entre as Praias da Barra e do Ouvidor, e 

com o apoio de sua equipe, será desenvolvida a primeira 

trilha temática como recurso pedagógico do curso. Para 

tal, deverá ser estabelecido Termo de Convênio e Plano 

de Trabalho visando acordar as atribuições do IFSC e GV 

na formação dos futuros condutores ambientais do 

município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendropsophus minutus: pequeno anfíbio identificado 

junto ao folhiço da mata, em levantamento de campo 

para identificar a herpetofauna do Gaia Village, iniciado 

este ano por Karolina Schmitt de Souza, bióloga e 

colaboradora do GV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do mês 

Agenda 

Reunião do Comitê Executivo do CONAPA Baleia Franca 

Data: 01 de fevereiro                    Local: Sede da APA BF 

 

Colação de Grau dos formandos em Gestão Ambiental 

da UNIASSELVI tendo Gaia Village como Paraninfo 

Data: 10 de fevereiro          Local: UNIASSELVI - Imbituba 

 

Reunião da Coordenação do Fórum da Agenda 21 

Data: 11 de fevereiro              Local: Gaia Village 

 

 

Carnaval especial junto à natureza  

Data: 18 a 21 de fevereiro         Local: Rincão Gaia /RS 

 

Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 


