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Coordenação da Mostra Lutz presta contas às 
Escolas  
 
Levantamento dos projetos escolares criados pelos alunos 
no âmbito do Programa de Educação Ambiental Mostra 
Lutz revelou que já foram desenvolvidas cerca de 250 
ações práticas sobre resíduos sólidos, 196 sobre florestas, 
92 sobre situação das águas, 81 sobre hortas, 40 sobre 
merenda saudável, 21 sobre tratamentos de efluentes, 
dentre outros como consumo consciente; mudanças 
climáticas; preservação ambiental, incluindo estudos 
sobre ocupação urbana.  Assim, os principais temas 
ambientais presentes na agenda mundial vem sendo 
debatidos pelos estudantes, professores e merendeiras de 
Garopaba, sempre em busca de soluções ambientalmente 
responsáveis para questões locais.  

Estas são constatações 
do primeiro diagnóstico 
realizado pela 
coordenação da Mostra 
Lutz sobre a evolução 
das ações promovidas 
em uma década do 
Programa de Educação 
Ambiental em 
Garopaba. De 05 a 13 
de março, 14 escolas da 
rede municipal de 
ensino de Garopaba 
receberam a 

coordenação do programa para conhecer os dados e 
discutir as conclusões do diagnóstico. 
 
 
CRESOL inaugura Posto Bancário em Garopaba 
 
No dia 23 de março foi realizada a cerimônia de 
Inauguração da Cooperativa de Crédito Solidário – 
CRESOL.  Reivindicação histórica da comunidade de 
agricultores e pescadores torna-se realidade, a partir da 
instalação do Posto Bancário junto à comunidade do 
Campo Duna. O coordenador geral do Gaia Village, 
Dolizete Zilli, participou da cerimônia na qualidade de 
sócio fundador da Cooperativa. O evento contou com a 
presença de um numero expressivo de moradores de 
Garopaba, do Prefeito Luiz Carlos Luiz, e autoridades 
representando os Poderes Publico Municipal, Estadual e 
Federal, de diretores regionais e do Presidente da Cresol, 
Vanderley Ziguer.   
 

 

Acadêmicos de Arquitetura da UDESC visitam o Gaia 
Village 
 
Sob orientação da Profa. Danielle Benício, 40 acadêmicos 
do curso de arquitetura da UDESC - Campus Laguna 
visitaram o Gaia Village com o propósito de  conhecer as 
edificações  sustentáveis que primam pelo uso de  
tecnologias de baixo impacto ambiental. Após uma breve 
apresentação da filosofia e ações do Gaia, o grupo teve a 
oportunidade de ouvir palestra da arquiteta Vanda 
Zanella sobre aspectos conceituais e aplicação dos 
princípios da arquitetura sustentável que norteiam seus 
projetos. 
 

 
 
 
 
CEPS promove 4ª Edição do Seminário Águas e 
Florestas sob orientação do Gaia Village 
 
O Centro Educacional Porto Seguro- CEPS implementa, 
desde 2009, relevante debate  sobre questões 
ambientais, oportunizando práticas didáticas e interativas 
com todo o corpo de alunos e professores.  Em parceria 
com o Gaia Village, no dia 22 de março, comemorando o 
Dia das Águas, grupo de 155 alunos integrou-se às 
atividades facilitadas pela bióloga Sandra que enfatizou a 
relação entre a floresta e a água.   
 

  
 
 Música, poesia, desenho e pequenos vídeos sobre o tema 
sensibilizaram crianças do pré-escolar e anos iniciais para 
adoção de boas práticas no seu cotidiano. Foi oferecido 
um panorama geral sobre a relevância do saneamento 
básico, alterações do Código Florestal, e o uso racional 
dos recursos naturais para a manutenção da qualidade de 
vida com sustentabilidade sócio ambiental. Participaram 
as turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano.   
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Plenária do Conselho da APA da Baleia Franca 
reconhece empenho da Chefe da Unidade 
 
Dia 02 de março a 26a Plenária do Conselho da APA da 
Baleia Franca teve lugar no Gaia Village. A Plenária 
decidiu por unanimidade propor Moção de 
Reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Maria 
Elizabeth da Rocha na gestão da APA, que tem 
demonstrado incansável empenho com a mediação dos 
diversos interesses e usos do território, sempre balizada 
pelo profundo conhecimento da natureza, da legislação 
ambiental e foco na defesa do bem comum.  

 
 
 Com vistas à elaboração do edital e acompanhamento do 
processo de renovação do Conselho da APA para o biênio 
2012/2014, a plenária elegeu o comitê eleitoral, que será 
composto pela Prefeitura de Garopaba, ONG AMA e 
Fórum da Agenda 21, Secretaria Executiva e Presidência 
da APA.  No capítulo Educação Continuada do Conselheiro 
equipe do Tribunal de Contas da União – TCU proferiu 
palestra sobre o papel do TCU na avaliação da aplicação 
dos recursos públicos em obras de relevante impacto e na 
gestão ambiental das unidades de conservação.  O TCU 
deve apresentar, durante a Rio + 20, relatório sobre a 
evolução de acordos firmados pelo Brasil na conferência 
Rio 92, pelo que essa equipe estava na região buscando 
informações sobre a pesca artesanal e sobre o Fórum da 
agenda 21. 
 

 
Conselho do Meio Ambiente de Garopaba debate as 
prioridades do seu plano de ação.  
 
A 1ª reunião do Grupo de Trabalho “Plano de Ação”, 
criado no âmbito do COMDEMA, debateu os temas 
prioritários da agenda ambiental que deverão ser 
normatizados em Garopaba. O grupo composto por 
representantes da Secretaria de Planejamento Territorial, 
Secretaria de Turismo, Associação de Moradores da 
Limpa, ACIG, APA Baleia Franca e Fundação Gaia definiu 
atribuições de cada integrante e calendário quinzenal de 
reuniões, visando a construção do Plano de Ação que 
deverá ser submetido à apreciação da Plenária do 
COMDEMA. 

 
 
 Entre outras propostas, estão previstos estudos sobre: 
selo verde para serviços de hospedagem e de turismo 
que agregarem tecnologias amigáveis em seus 
empreendimentos; e, normatização e estímulo à 
implantação de telhados verdes e captação de água da 
chuva. 

Mostra Lutz: Escola Municipal do Siriú fortalece 
ações ambientais    
 
A Escola Municipal Aduci Arbues da comunidade do Siriú 
demonstra na prática o que é ser “uma escola amiga do 
ambiente”. As atividades desenvolvidas no contexto do 
Programa de Educação Ambiental Mostra Prof. José 
Lutzenberger começaram junto com o ano letivo. Coleta 
seletiva de materiais recicláveis, preparação da horta, 
construção de uma espiral de ervas e oficina de mini 
hortas são ações que professores, merendeiras e crianças 
tem colocado em prática. 

 

 Este mês, sob orientação da bióloga Sandra Severo 
(GV), as turminhas do pré-escolar e 1º ano tiveram a 

oportunidade de criar mini-
hortas. Vasos, canecas, 
panelas e bules, ganharam 
vida através das hábeis 
mãos que plantaram 
verduras e ervas 
aromáticas. As turmas do 
2º e 3º ano presentearam o 
pátio da escola com uma 
espiral de ervas para 
acomodar, pertinho da 
cozinha, temperos e ervas 
medicinais.   

 
Escola Municipal Belarminda Pires visita o Gaia 
Village 
 
Em atividade de campo, 52 crianças de duas turmas do 
5º ano da Escola Municipal Belarminda Pires, de 
Imbituba, complementaram projeto de estudos sobre uso 
de energia fotovoltaica e eólica. Sob coordenação da 
Profa. Claudia Rosana as crianças fizeram pesquisas e 
decidiram visitar o Projeto Ambiental Gaia Village para 
melhor conhecer estas tecnologias. 
 

  
 
 Recebidas na Praia do Ouvidor conheceram construções 
que agregam conceitos da arquitetura sustentável como o 
aproveitamento da energia solar e também do vento para 
a geração de energia. Já na sede do projeto, interagiram 
com as colméias de abelhas nativas e sem ferrão, com os 
processos de tratamento de efluentes domésticos, como o 
círculo de bananeiras, composteira e banheiro seco de 
compostagem. O “áqua-móvel”, bebedouro volante para 
o gado com bomba d’água acionada por painel 
fotovoltaico, demonstrou às crianças, outra possibilidade 
do uso de energia solar.  
 
 



CONAPA Baleia Franca debate estratégias de 
participação na elaboração do Plano de Manejo 
 
Em reunião extraordinária, que teve lugar dia 29 de 
março no Gaia Village, o Conselho da APA da Baleia 
Franca promoveu debate sobre estratégias de 
participação na elaboração do Plano de Manejo da 
Unidade de Conservação. Em foco, a necessidade de 
participação e co-responsabilidade da sociedade civil 
organizada na elaboração e acompanhamento desse 
fundamental instrumento de gestão do território da APA 
da Baleia Franca.  
 

 
 
Por unanimidade ficou estabelecido que um (01) 
representante de cada uma das cinco (05) Câmaras 
Técnicas do Conselho, e o Comitê Executivo, este 
composto pela Prefeitura de Imbituba, Associação de 
Pescadores de Garopaba e Fundação Gaia, deverão 
compor a Comissão Coordenadora do Plano. Técnicos da 
APA Baleia Franca, do ICMBio de Brasília, e da consultoria 
a ser contratada para a elaboração do diagnóstico 
ambiental, social, econômico e cultural do território da 
APA, deverão compor a mesma comissão 
 
 
 

 
 

 

 

Colméia da abelha “Manduri”, espécie nativa e sem 
ferrão, instalada no pomar da casa sede pelos apicultores 
da APIVALE, complementa conjunto de propostas 
educativas, permaculturais e paisagísticas presentes no 
Gaia Village que são demonstradas ao público visitante.     

 

 

 

 

 

Garopaba realiza Oficina e Audiência Pública sobre 
Plano de Saneamento Básico 
 
Realizada nas dependências da Escola Municipal do 
Pinguirito, no dia 08 de março, a 1a oficina do Plano de 
Saneamento Básico de Garopaba. Coordenada pela 
Secretaria Municipal de Gestão Territorial e técnicos da 
SC Engenharia, empresa de consultoria contratada para 
elaborar o Plano de Saneamento, a oficina apresentou 
diagnóstico do saneamento no município e reforçou a 
relevância da participação  da comunidade na criação de 
mecanismos de gestão pública da infra estrutura  
relacionada aos quatro eixos do saneamento básico: 
abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo 
de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.  

 
Os resultados dessa Oficina foram apresentados em 
Audiência Pública, no dia 28 de março, na Câmara de 
Vereadores, quando a Coordenação da CASAN também 
apresentou projeto de construção da Estação de 
Tratamento – ETE na região do Ambrósio, responsável 
pelo tratamento dos efluentes da região central de 
Garopaba.  O Gaia Village participa na condição de 
integrante do Comitê de Coordenação do Plano que tem 
por atribuições participar das oficinas e audiências 
públicas; discutir, apresentar sugestões e avaliar o 
andamento dos trabalhos do ponto de vista de viabilidade 
técnica, operacional, financeira e ambiental, buscando 
promover as ações integradas de saneamento.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

Imagem do mês 

Agenda 

Acampamento dos Escoteiros – Grupo Ilha Terceira 
Data: 31 e 01 de abril                  Local: Gaia Village 
 
 
GT Plano de Ação – COMDEMA 
Data: 04 de abril -08h30           Local: Prefeitura Garopaba 
 
 
Reunião Ordinária COMDEMA 
Data: 11 de abril – 18h                 Local: ACIG 
 
 
Receptivo Escola Hermínia Souza – Imbituba 
Data: 12 de abril  - 09h               Local: Gaia Village 
 
 
Reunião do Fórum da Agenda 21 
Data: 21 de abril – 09h                Local: Gaia Village 
 
 
Receptivo Escola Estadual Machado de Assis- Blumenau 
Data: 25 de abril - 09h                 Local: Gaia Village 
 
 
Reunião da Comissão de Educação Ambiental - CIEA 
Data: 27 de abril – 14h                 Local: SDS - Florianópolis 
 
 
Curso de Apicultura – Cultivo Abelhas Nativas 
Data: 27 e 28 de abril                    Local: Gaia Village 


