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Notícias & Integração com a Comunidade

Dirigentes Escolares avaliam Programa de
Educação Ambiental

Yoga no Gaia Village todas as quartas às
8h!
Alecrim Correa, mestre de Yoga tinha um
desejo: “compartilhar gratuitamente Yoga para
a comunidade de Garopaba, oportunizar que
muitos usufruam do encontro consigo, dos
benefícios da prática que atua como exercício
da ecologia interna e o empoderamento de cada
ser”.

Em 03 de março, os dirigentes escolares da
rede municipal de Garopaba, avaliaram a 14ª
Edição do Programa de Educação Ambiental
Prof. José Lutzenberger, realizada em 2015. A
avaliação individual com questões objetivas e
também descritivas abordou o processo de
elaboração e execução dos projetos, parcerias,
participação dos pais e evento final. No geral,
grupo avaliou que os projetos atenderam os
objetivos propostos por cada unidade escolar,
que foram realizados de maneira autônoma,
sem orientação de consultores. Foi unânime a
conclusão sobre a necessidade de revisão do
modelo do evento final. Com intenção de
planejar
estratégias
inovadoras
que
potencializem o esforço das escolas na
promoção das praticas de educação ambiental
foi criada uma comissão, formada por
professores, equipe pedagógica da Secretaria
da Educação e coordenação de educação
ambiental do Gaia.

Desde novembro de 2015, o desejo tornou-se
realidade. Numa parceria com o Gaia Village,
Alecrim oferece aulas gratuitas todas as manhãs
de quartas, das 8h da 9h30. Segundo ele, “a
contribuição é a presença, dedicação e
autotransformação. Mas também são bem
vindas as contribuições espontâneas em
moedas, papéis, frutas e verduras orgânicas do
quintal de casa entre outros presentes de
retribuição”. Namastê!!

COMDEMA no exercício de assessorar a
Prefeitura nos assuntos ambientais
Em sua primeira reunião do ano, o Conselho
Municipal do Meio Ambiente de Garopaba
debateu sobre quais as questões deveria focar
suas ações. Proposta para criação de Lei sobre
Estudo de Impacto de Vizinhança; Aprofundar o
debate e qualificar o projeto da Estação de
Tratamento de Efluentes; Retomar o processo
de criação do Parque Municipal do Banhado da
Palhocinha; Conhecer e contribuir com o projeto
de revitalização da Lagoa das Capivaras;
Conhecer o projeto de pavimentação da GRP
10; Retomar a elaboração do plano de
arborização urbana; e o desenho de estratégias
para uma atuação mais integrada com o
Conselho de Desenvolvimento Municipal de
Garopaba.

A Fundação Gaia exerce a função de presidir a
atual gestão do Conselho. O COMDEMA se
reúne toda a primeira quinta-feira de cada mês,
às 18h na sede da ACIG.

Conselho Municipal de Educação atua para
promover mudanças na educação

O Conselho Municipal de Educação de
Garopaba/ CME, realizou em 31 de março,
eleição e posse dos novos dirigentes para o
biênio 2016-2018.
Com a presença da
Secretária de Educação e Cultura, educadores e
representantes da sociedade civil foram eleitos
os
dez
novos
conselheiros
titulares
e
respectivos suplentes, dentre eles a Fundação
Gaia. Após a posse dos novos conselheiros,
foram eleitos os dirigentes do CME tendo
Professor Rui Carlos Marques de Barcellos,
como Presidente; Professora Rosiane Damazio,
Vice Presidente e Professora Edizia Inácia
Pereira, para exercer a função de Secretaria
Executiva.
De
acordo,
com
seu
Presidente,
“os
Conselheiros terão vários desafios pela frente,
principalmente a atualização de um novo
Sistema Municipal de Educação tendo em vista
que muitas modificações foram feitas na
legislação brasileira e sua atualização se faz
necessária”. Em sua fala a professora Nadir
disse que o CME “tem sido um dos principais
alicerces da educação de nossa cidade, pois a
integração foi a marca impressa pela ultima
gestão do Conselho e espera que assim
continue para que tenhamos o crescimento da
qualidade do ensino em nossas escolas”.

Capacitação de educadores ambientais
para integrar políticas e praticas no
Estado.
A Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental, visando integrar as ações dos dez
Grupos de Trabalho de Educação Ambiental
(GTEAS) de Santa Catarina, promoveu em
parceria com o GTEA da Região Hidrográfica 07
e Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), nos
dias 22 e 23 de março, o curso de formação de
educadores ambientais.

Os participantes discutiram temas relacionados
às estratégias e atividades de educação
ambiental em áreas naturais protegidas, o
histórico da legislação e as atividades de
impacto ambiental em Santa Catarina. “Este é o
primeiro de dez encontros que serão realizados
em todos os GTEAS. O engajamento e a
participação dos profissionais que atuam com
educação ambiental são importantes para
atualização
da
metodologia,
troca
de
conhecimentos e desenvolvimento de ações em
conjunto”, esclarece o Gerente de Planejamento
e Educação Ambiental da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS)
e Presidente da CIEA, Humberto Reolon.
Durante essa capacitação, coube a Fundação
Gaia
desenvolver
atividades
de
grupo
motivadoras da cooperação e integração entre
os educadores ambientais.

O evento aconteceu no Centro de Treinamento
da EPAGRI, em Itajaí e reuniu cerca de 50
participantes dos municípios de Brusque, Itajaí,
Blumenau, Indaial,
Joinville
e
Balneário
Camboriú. Para saber mais sobre as ações de
educação ambiental do Estado de SC e inclusive
cadastrar projetos e ações, acesse o Portal de
EA http://educacaoambiental.sds.sc.gov.br/

Plano de Ação para Conservação da Baleia
é aprovado

Em 23 de março, Gaia sediou e participou de
reunião coletiva das Câmaras Técnicas do
Conselho Gestor da APA da Baleia Franca CONAPABF visando contribuir com o Plano de
Ação para conservação das baleias francas,
proposto pela Câmara Técnica da Conservação
da Baleia. O Plano é orientado pelas metas do
Plano Nacional de Conservação dos grandes
cetáceos e tem por objetivo reduzir o impacto
antrópico,
ampliar
o
conhecimento
e
potencializar o crescimento populacional das
francas em 10 anos.

O Plano possui 03 metas: a) identificar e
minimizar os impactos da atividade antrópica
com 19 ações; 2) fortalecer a política de uso
não letal com 9 ações e 3) realizar
monitoramento coordenado da população de
francas com 5 ações. No total são 33 ações
distribuídas em três níveis de prioridade (nível
1/inicio em 2016; 2/ continuada e para ser
trabalhada no plano de manejo da APABF e
nível
3/àquelas
dependentes
de
outras
instituições para além da APABF).
As
câmaras técnicas apreciaram o documento na
integra e sugeriram diversas atividades para
cumprimento das metas e submeteu o Plano
que foi aprovado pelo CONAPABF de 01 de abril.

Curso Yoga Massagem Ayurvedica promove
saúde e bem estar

Imagem do Mês

No período de 19 a 27 de março, o Gaia Village
– Espaço Ouvidor acolheu curso de Yoga
Massagem
Ayurvedica
(YMA).
A
fisioterapeuta Marília
Campello apresentou a
técnica
da
YMA,
criada
pela mestra
indiana Kusum Modak. O método associa os
conhecimentos
milenares
da Medicina
Ayurveda às trações e alongamentos do Yoga,
sendo
uma
massagem
vigorosa
e
essencialmente terapêutica.
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Exuberância e conexão no jardim da sede do Gaia
Village.

Realizado em regime de imersão, incluindo
refeições vegetarianas, o curso proporcionou
aos participantes, de acordo com Alecrim
Correa, “a preciosa oportunidade de conciliar
uma formação que exige um trabalho interno do
terapeuta que vai atuar com pessoas no futuro
próximo, à um lugar que o auxilia a limpeza dos
sentidos e impressões do cotidiano, tornando o
mais presente e atento para que acessarem o
conhecimento e aproveitar seu mergulho no
conteúdo disponibilizado”.
Segundo Marília, “além de trabalhar os
músculos e articulações, a YMA atua sobre a
respiração, circulação sanguínea e a energia
vital, proporcionando o equilíbrio do indivíduo
nos níveis físico, emocional e energético. Entre
os vários benefícios que propicia, a YMA
realinha a estrutura ósseo-muscular, alivia as
tensões, fortalece o sistema imunológico,
desintoxica
o
organismo
e
tem
efeito
antiestresse e antidepressivo. Propicia, ainda,
maior flexibilidade com o alongamento da
musculatura e mobilidade nas articulações.”
Faça contato:
Fone/fax: (48) 3354 -0002

projeto@gaia.org.br
www.gaia.org.br

www.fgaia.org.br

Agenda
Plenária do CONAPABF
Data: 01 de abril

Local: Gaia Village

Corrida do Mountain Do – Praia do Rosa
Data: 02 de abril
Local: Ouvidor e Rosa
Praticas Gratuitas de Yoga
Data: 06, 13, 20 e 27 de abril

Local: Gaia Village

Oficinas de Comunicação Não Violenta
Data: 07, 14 e 28 de abril
Local: Gaia Village
Reunião do COMDEMA
Data: 07 de abril - 18h00

Local: ACIG

Reuniões da Rede TOB Terra
Data: 04 e 18 de abril – 14h

Local: IFSC

Oficina Plantas Alimentícias Não Convencionais – PANC´s
Data: 23 de abril – 08h00
Local: Gaia Village
Reunião Conselho Municipal de Educação
Data: 28 de abril – 18h
Local: SME
Reunião Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental
Data: 29 de abril – 14h
Local: SDS/Florianópolis

