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Fundação Gaia – Legado Lutzenberger
 
 
 
 

Mostra Lutz: uma década de evolução e 
consolidação 
 
O panorama encontrado nas reuniões de sincronização de 
projeto, que vem acontecendo entre a Coordenação da 
Mostra e as equipes de todas as escolas é entusiasmante. 
Os projetos deste ano estão marcados pela continua 
evolução e consolidação de valores e conhecimentos 
construídos ao longo dos 10 anos do programa.   
 

  
 
 Os temas abordados, intrinsecamente relacionados ao 
“saber e fazer”, propõem atitudes no espaço escolar e 
comunitário, endereçando posturas proativas na busca da 
qualidade ambiental em todos os níveis. Exemplos, os mais 
variados, apresentam em comum o altíssimo nível de 
comprometimento e criatividade do corpo estudantil, 
docente e administrativo. 
 

Seminário Regional do IFSC 
 
Gaia Village sediou o I Seminário Regional do Instituto 
Federal de Educação de SC – IFSC / Campus Garopaba. O 
encontro reuniu cerca de 60 pessoas: representantes de 
prefeituras da região; educadores; ONG`s; EPAGRI; APA 
Baleia Franca; empresários ligados ao setor hoteleiro; 
associações comerciais; UFSC; vereadores e técnicos do 
IFSC. O encontro foi focado nas definições e prioridades dos 
cursos que serão oferecidos em 2011 em Garopaba.  

 
João Pacheco, Diretor do Campus Garopaba, iniciou os 
trabalhos com breve histórico do Instituto no Estado e 
processo de implantação no município. Considerando o 
potencial do corpo técnico já agregado encaminhou-se que 
deverão ser oferecidos cursos de Formação Inicial e 
Continuada nas áreas de Manipulação de Alimentos; 
Espanhol Básico; Capacitação de Professores; Inclusão 
Digital - Software Livre; Marketing Pessoal - Atendimento 
ao Cliente e Gestão de Empreendimentos Turísticos.  Está 
previsto o lançamento de um curso em Educação Ambiental 
já no 2o semestre de 2011, contando com apoios do 
ICMBio-APA BF, da Fundação Gaia/Gaia Village e do  NMD- 
UFSC.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Reunião CT Gestão Territorial 
 
A Câmara Técnica Gestão Territorial do CONAPA BF reuniu-
se no Gaia Village com intento de definir seguimentos e 
resultantes decorrentes da reunião passada, desenvolvida 
em conjunto com a equipe do GERCO. Como 
encaminhamento, definiu pela proposição de um Termo de 
Cooperação entre ICMBio e Secretaria de Planejamento. 
Também será criado GT para estudar os mapas de uso e 
ocupação do solo no território da APA, focado na elaboração 
de propostas complementares que possam aperfeiçoar os 
produtos resultantes dos estudos do Gerenciamento 
Costeiro. Estes encaminhamentos foram submetidos à 
apreciação e aprovados na Plenária do Conselho Gestor da 
APA Baleia Franca, ocorrida em 25 de março.   
  

 
 
  
22ª Plenária do Conselho Gestor da APA Baleia 
Franca – CONAPA-BF 
 
Ambientada no Espaço Gaia (Gaia Village) a 22ª Plenária 
do CONAPA reuniu alem das instituições conselheiras, 
diversos grupos e pessoas interessadas.  Na  pauta  Eleição 
do Comitê Executivo - foram  reeleitos por unanimidade os 
membros (Prefeitura de  Imbituba,  Associação de 
Pescadores de Garopaba e  F. Gaia). Para a Secretaria 
Executiva foi  indicada a permanência da Fundação Gaia. 
No Espaço de Capacitação Continuada dos Conselheiros, 
uma mesa redonda entre Policia Ambiental e APA BF 
debateu atribuições de fiscalização no território.  

 
As 05 Câmaras Técnicas apresentaram relatório 
das  atividades desenvolvidas no trimestre. E, ao final, foi 
apreciado o Parecer da CT Atividades Econômicas 
Sustentáveis sobre processo da Cycy Mineradora  na Lagoa 
do Camacho. Como resultado a Plenária acolheu parecer 
contrário ao licenciamento emitido pela CT  e deverá 
encaminhar recomendação  ao IBAMA no sentido da não 
autorização para mineração de conchas calcárias naquele 
ambiente lagunar. 
  

 

 

        Notícias                                                

 

Integração com a Comunidade 



Palestra Campanha da Fraternidade 
 
A missão da Campanha da Fraternidade 2011 de disseminar 
o tema “Fraternidade e a Vida no Planeta” com foco nas 
mudanças climáticas irmanam os Conselhos Paroquiais às 
ações sócio-ambientais desenvolvidas pelo Gaia Village.  

 
Dentro do programa, neste mês, a Paróquia do Aririu – 
Palhoça, que atende 10 comunidades, acolheu Dolizete Zilli, 
nosso Coordenador Geral, que desenvolveu o tema 
Sensibilização Ambiental, estimulando a comunidade 
paroquiana a incluir boas práticas em seus hábitos 
cotidianos, e na busca de um ambiente mais saudável e 
harmônico. Sempre inspirado nos ensinamentos do Mestre 
José Lutzenberger. 

 

 
Centro Educacional Porto Seguro fortalece 
parceria com o Gaia Village 
 
O Centro Educacional Porto Seguro- CEPS implementa, 
desde 2009, relevante debate  das questões ambientais, 
oportunizando práticas didáticas e interativas com todo o 
corpo de alunos e professores.  No dia 23 de março, numa 
alusão comemorativa ao Dia das Florestas e ao Dia das 
Águas, através da parceria CEPS & Gaia Village, grupo de 
168 alunos integrou-se às atividades facilitadas, ao longo 
do dia, pela bióloga Sandra que enfatizou a relação entre a 
floresta e a água.  

       
Música e pequenos vídeos sobre o tema sensibilizaram 
crianças do pré-escolar para adoção de boas práticas no 
seu cotidiano. Um panorama geral sobre a ocupação do 
Bioma Mata Atlântica, retratado no Documentário “O Vale”, 
promoveu reflexões sobre o uso racional dos recursos para 
a manutenção da qualidade de vida com sustentabilidade 
sócio ambiental.  
 

IFSC potencializa integração com a comunidade  

 

Equipe do Gaia Village participou de palestra do IFSC 
que contou com a presença da Pró - Reitora Administrativa 
Rosangela Casarotto. Realizada na EE Maria Saad, o 
encontro teve por objeto integrar os servidores do futuro 
campus Garopaba, esclarecer e debater a respeito das 
necessidades deste Campus.  

 
Pró- Reitora abordou ainda a Filosofia de trabalho do IFSC 
que é de atuar em redes e os novos desafios frente a cortes 
orçamentários do Governo Federal. O encontro enfatizou a 
importância dos parceiros locais, como Prefeitura, Escola 
SAAD e F Gaia/Gaia Village no desenvolvimento operacional 
e pedagógico do campus Garopaba. 

 

Propostas levantadas na capacitação da Mostra 
Lutz 2010 – Jogos Cooperativos reúne os 
professores de Educação Física de Garopaba. 
 
A visão da oportunidade de multiplicação da pedagogia da 
cooperação, traduzida como alternativa viável para a 
construção de relações de trabalho mais saudáveis e de 
uma educação voltada para a paz e bem estar coletivo, 
levou a equipe de professores de Educação Física da Rede 
Municipal de Educação a formalizar pedido para inclusão de 
oficinas de jogos cooperativos nas atividades desenvolvidas 
nos pátios escolares.  

 
O Encontro resultou em total apoio da Secretaria de 
Educação, ficando definido calendário de encontros 
mensais, onde serão desenvolvidas oficinas que contarão 
com suporte do Gaia Village e colaboração de acadêmicos 
de Pós-Graduação em Jogos Cooperativos, como 
voluntários. Estima-se que esta iniciativa seja ampliada à 
Rede Estadual e Privada de Ensino de Garopaba.  

 
 

Gaia Village promove receptivo do Projeto 
“Mãos Femininas” do Paraná e mostra 
experiências de agricultura familiar orgânica na 
região. 
Grupo de 30 mulheres agricultoras do centro-sul do Paraná, 
integrantes do Projeto “Mãos Femininas Protagonistas da 
Agricultura Familiar”, promovido pela Associação Regional 
de Cooperação Agrícola-ARCOAGRI, percorreram em único 
dia 1.800 km, ida e volta, visando conhecer as bem 
sucedidas práticas orgânicas de agricultura familiar em 
Garopaba e Paulo Lopes. Na parte da manhã foram 
recepcionadas  por Glayco e Rosa Sell, com café da manhã 
no Sitio Don Natural, em Paulo Lopes. Protagonista no 
desenvolvimento e êxito da agricultura familiar na região, a 
família Sell compartilhou sua experiência, abrindo as portas 
do Sitio para visita guiada, demonstrando todo o processo 
do cultivo de alimentos produzidos com caráter e respeito à 
natureza. 

  
 
Após almoço, com alimentos orgânicos colhidos na hora, o 
grupo deslocou-se para Garopaba, onde interagiram com as 
principais tecnologias amigáveis do Gaia Village, incluindo 
uma palestra sobre tratamento de efluentes domésticos 
através da técnica de zona  de raízes, proferida pelo 
geólogo Gelson Rigo da ONG AMA. No final do dia, visitaram 
a propriedade do Zezinho, onde conheceram as técnicas 
adotadas pela família do agricultor em seu tradicional 
engenho de farinha, certificado pela Rede Ecovida. O roteiro 
foi encerrado com um passeio de “dindin” à região do 
Ouvidor, quando muitas se banharam no mar pela primeira 
vez.  

  



   

Palestra Lama Samten "Como Despertar 
Compaixão" 
 
 A comunidade, simpatizantes e praticantes da filosofia 
budista, receberam  novamente o Lama Padma Samten, 
Fundador e Presidente do Centro de Estudos Budistas 
Bodisatva – CEBB. Presença que honrou nosso Gaia Village. 
Nesta oportunidade o Lama abordou o tema "Como 
despertar a Compaixão em situações difíceis".  

 
 

Habilidoso ao oferecer ensinamentos com exemplos da vida 
cotidiana de forma bem humorada, Lama Samten também 
respondeu perguntas ao final do evento que envolveu 40 
pessoas. “Olhar o outro e ver o que afeta a existência dele, 
para nos manifestarmos de forma positiva para remover os 
obstáculos, isso é compaixão. Para promover as qualidades 
positivas, isso é amor” resume os ensinamentos 
compartilhados pelo mestre. 
 

 

Deliberações do Conselho Municipal de Educação- 

CME 

Com atuação constante no CME, a Fundação Gaia / Gaia 
Village tem participado do debate das principais questões 
educacionais do município. Está em vias de ser editada a 
Resolução 05/2010 que fixa normas para a autorização de 
funcionamento, credenciamento, avaliação, supervisão, 
mudança de sede e de denominação de instituições 
educacionais integrantes do sistema municipal de ensino. 

 

 Em processo de discussão a criação de cargos para 
professores de educação infantil e educação física, 
atendendo demanda do município e adequações à Lei de 
Diretrizes Básicas da Educação. Está previsto para outubro, 
a outorga do Prêmio Mérito Educacional, quando deverão 
ser reconhecidos e valorizados profissionais e projetos da 
educação de Garopaba.  

 

 

 

 

Participação na Reunião Ordinária COMDEMA 
 
O Conselho Municipal de Meio Ambiente vem dando 
continuidade às discussões  sobre o processo de criação do 
Parque Municipal do Banhado da Palhocinha. O Parque deve 
ser criado como medida compensatória a empreendimento 
licenciado no local, conforme designação do Ministério 
Público Estadual.  

 
 
 O empreendedor encaminhou à Presidência do COMDEMA 
documentos indicando que o processo encontra-se em fase 
de registro dos terrenos que serão doados ao município de 
Garopaba. O colegiado salientou a importância da abertura 
de um processo especifico para acompanhamento 
administrativo da evolução dos fatos por parte do Executivo 
Municipal.  

 

 

 

 

Fundou o Jornal “Boca de Rua”, redigido e vendido por 
pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Participa da 
Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) no Projeto 
Crimes contra a Imprensa - Impunidade.  É colaboradora do 
Projeto Ambiental Gaia Village, onde impulsiona e dá vida 
às conexões da comunidade com a mídia, especialmente 
àquelas relacionadas à Mostra Lutz e sustentabilidade de 
Garopaba.  

Reunião Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental    
Data: 01 de abril                       Local: SDS - Florianópolis 
 

Reunião Ordinária Conselho Municipal de Educação 

Data: 06 de abril                        Local: Câmara Vereadores 
 

Receptivo Equipe Técnica do IFSC  

Data: 07 de abril                       Local: Gaia Village 
 
Reunião Ordinária do COMDEMA 

Data: 13 de abril                       Local: ACIG 
 
Reunião de capacitação continuada da equipe interna 

do IFSC 

Data: 15 de abril                       Local: Gaia Village 
 
Oficina de Jogos Cooperativos com Professores de 
Educação Física 
Data: 26 de abril                       Local: EM Pinguirito 
 
Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial – CONAPA 

Baleia Franca 

Data: 29 de abril                        Local: Gaia Village 
 

Agenda 

Destaque - Reconhecimento  

Girassol no Sitio Don Natural: 

significado intrínseco de adoração 

a vida em todo seu esplendor.  

Homenagem singela às mulheres 

agricultoras que nos visitaram 

este mês, que semelhante a 

postura da flor mantêm sua altivez 

com alegria, integridade e 

respeito. 
 

Faça contato: 

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

Personalidade do Mês 

Clarinha Glock: Jornalista. 
Repórter da ZH durante 10 anos. 
Hoje atua como free lance para 
publicações e agências de 
notícias nas áreas de direitos 
humanos, educação e meio 
ambiente.  


