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Mostra Lutz: avaliação e planejamento dos 

projetos ambientais escolares 

Vinte e cinco escolas do município de Garopaba, 
das redes municipal e privadas de ensino, 
confirmaram a participação na 13ª edição do 
programa de educação ambiental Mostra Lutz - ano 
letivo de 2014. As escolas realizaram, a partir de 
15 de fevereiro, avaliações dos projetos que 
desenvolveram ano passado, resumo que foi 
apresentado ao coletivo de seus dirigentes em 
reunião realizada na Escola Pinguirito dia 24 de 
março. Neste mesmo momento os diretores 
indicaram os projetos que as escolas optaram por 
trabalhar em 2014, no escopo do Programa de 
Educação Ambiental Prof. José Lutzenberger. 
Hortas, compostagem, alimentação saudável, 
reciclagem, cultura local, artesanato em fibras 
naturais, consumo consciente, uso e reuso das 
águas, energias limpas, valores no trânsito e 
projetos de arborização urbana são algumas das 
propostas. 

 
 
Para Nadir de Araujo, Secretaria de Educação, as 

ações inerentes ao Programa da Mostra Lutz 

continuam oportunizando informação e práticas na 

área de sustentabilidade, integrando estudantes, 

pais e comunidade de acordo com projeto maior da 

Secretaria que é Escola, Família e Comunidade: 

educando para a vida!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grito do Rock promove música e debate 

sustentabilidade  

 
O 1º Festival Grito do Rock, realizado nos dias 22 e 
23 de março em Imbituba, teve o intuito de 
fomentar o cenário musical autoral independente 
propondo possibilidades diversas de integração com 
outras linguagens artísticas através de campanhas 
que incentivam desde ações ambientais, artes 
cênicas e atividades para crianças.  
 

 
Atendendo convite, o Gaia Village colaborou com 
palestra sobre as “Águas”, quando a bióloga 
Sandra Severo abordou o tema demonstrando 
ações e práticas desenvolvidas no Gaia Village que 
visam a conservação das águas.  O evento contou 
também com a presença de Miguel Von Behr, 
analista da APA da Baleia Franca; Guilherme Herdt, 
representando o Comitê de Bacia do Rio Tubarão, e 
Sergio Grando, Diretor da Agencia Reguladora de 
Serviços de Saneamento Básico de Santa Catarina 
/ AGESAN. Promovido pela London Produções, o 
Grito do Rock foi realizado de forma colaborativa e 
oportunizou um rico debate com o público presente 
nas oficinas e palestras que se transformaram em 
instrumento de sensibilização no 22 de março que 
é reconhecido como o  “Dia Internacional das 
Águas”. Bandas de rock, locais e regionais, se 
apresentaram depois do espaço reservado às 
palestras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 

debate estratégias de fortalecimento 

institucional 

A 35ª Plenária Ordinária do Conselho Gestor da 
APA da Baleia Franca, realizada no Gaia Village, em 
28 de março teve por pauta: a) Apresentação e 
avaliação do Plano de Ação do Conselho, que 
cumpriu 60% das metas, restando as de 
revitalização das Câmaras Técnicas e 
acompanhamento do Plano de Manejo. b) 
Formação do Comitê Eleitoral que irá organizar o 
processo eleitoral biênio 2014-2015, que passou a 
ser composto pela Associação da Galheta ( do setor 
de usuários), Prefeitura de Imbituba (do setor 
público) e pela AMA (do setor das ONGs 
ambientalistas). O comitê terá, por principal 
incumbência, mobilizar todos os setores da 
sociedade que vivem no território da APA Baleia 
Franca, para participarem das eleições de 
renovação de seu Conselho Gestor. c) debate sobre 
estratégias de fortalecimento político institucional 
do Conselho, ressaltando a importância da 
revitalização das Câmaras Técnicas e retomada do 
debate sobre o Turismo de Observação Embarcada 
de Baleia – TOBE, dentre outras ações internas a 
fim de orquestrar práticas para a gestão ambiental 
participativa na unidade de conservação. 

 

Nesta reunião, o Movimento Natural e Cultural de 
Laguna trouxe sua solicitação para que o Manancial 
do Cabo de Santa Marta seja incluído, no Plano de 
Manejo da APABF, como Zona de Proteção Especial, 
e a região do Gravatá como zona de Proteção da 
Vida Silvestre. Como justificativa, informou que o 
Município de Laguna está desconsiderando sua lei 
orgânica aprovando loteamentos de grande porte 
em áreas de preservação permanente. A solicitação 
será analisada durante os debates de criação do 
Plano de Manejo da Unidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Municipal de Educação elege 

conselheiros para biênio 2014-2015 

No dia 31 de março, representantes de dirigentes 
escolares; representantes de pais e professores; 
representantes de estudantes; representantes da 
Secretaria Municipal de Educação; representantes 
do ensino especial e representantes da sociedade 
civil organizada reuniram-se, mediante Edital de 
Convocação de Eleições, visando participar do 
processo eleitoral do Conselho Municipal de 
Educação de Garopaba (biênio 2014-2015).  

 

A Comissão Eleitoral, composta por José Antônio 
Gonçalves (Secretaria Municipal de Educação); 
Lorena Michelotti Veras (Escola Especial Renascer) 
e Sandra Severo (Fundação Gaia) facilitou o 
processo de escolha dos conselheiros que terão 
dentre suas atribuições, de acordo com o 
regimento interno, colaborar com o Poder Público 
Municipal na formulação da política e na elaboração 
do Plano Municipal de Educação; propor normas 
para aplicação de recursos públicos, em Educação, 
no Município e pronunciar-se no tocante à 
instalação e funcionamento de estabelecimentos de 
ensino de todos os níveis situados no Município.  

A Fundação Gaia foi eleita juntamente com a Ong 
AMA e as associações AMOLIM e ASESV para 
representarem a sociedade civil organizada no 
CMEG. Os conselheiros eleitos elegeram para 
Presidente, Prof. Rui Marques Barcelos; para a 
Vice-Presidência Heron Garcia Lemos e para 
secretariar o Conselho foi eleito Luiz Carlos 
Bonfante Thomaz Velho Junior. Prof. Rui ao 
agradecer a confiança do grupo reitera “a 

importância do CMEG ser um espaço também de 

capacitação continuada do Conselheiro visando 

qualificação da gestão em prol das políticas 

públicas educacionais de Garopaba”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Curicaca (Theristicus caudatus), ave típica da 
região sul, visita o pátio da sede do Gaia Village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Imagem do mês 

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

Agenda 

Receptivo da Escola Rodrigues Lopes 
Data: 07 de abril / 14h 
Local: Gaia Village 
 
 
Reunião da Rede Ecovida de Agroecologia 
Data: 09 de abril / 09h 
Local: Gaia Village 
 
 
Receptivo da Escola Heriberto Hulse/ Criciúma 
Data: 15 de abril / o9h 
Local: Gaia Village 
 
 
Reunião do Comitê Executivo CONAPABF 
Data: 17 de abril / 14h 
Local: Gaia Village 
 
 
Corrida de Páscoa 
Data: 20 de abril / 09h 
Local: Trilha Barra – Ouvidor (Gaia Village) 
 
 
Reunião Conselho Municipal de Educação 
Data: 28 de abril / 18h30min 
Local: Secretaria de Educação de Garopaba 


