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Programa de Educação Ambiental “Prof. 

José Lutzenberger”: Planejando ações  

 

A coordenação do Programa de Sensibilização 

Ambiental Prof. José Lutzenberger – Escola 

Amiga do Ambiente (Mostra Lutz), representada 

pela Secretaria de Educação de Garopaba e 

Gaia Village, reuniu-se em 06 de março, com 

intuito de:  a)planejar o coquetel de lançamento 

do Canal do Youtube, como espaço de 

divulgação dos 26 vídeos produzidos pelas 

Escolas, em 2017; b)  o cinema na Praça para 

apresentar os vídeos à comunidade; e c) as 

linhas estratégicas de continuidade dos projetos 

ambientais nas escolas em 2018, que devem 

ser realizados em conexão com o tema “270 

Anos da Colonização Açoriana em Santa 

Catarina”, sugerido pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Após planejamento com a Secretaria Municipal 

de Educação, foi iniciado processo de visitação 

das Escolas. Durante os encontros, realizados 

majoritariamente durante as reuniões 

pedagógicas das escolas, foi enfatizado os 

princípios do Programa e possibilidades de 

integração dos conteúdos curriculares.  

 

 

Por orientação da Secretaria de Educação, o 

tema transversal dos projetos escolares foi 

“Cultura Açoriana”, em referência aos 270 anos 

da presença açoriana em Santa Catarina.  

Nesse sentido, coube ao Programa de Educação 

Ambiental estimular às escolas para explorar 

aspectos relacionados ao modo de vida dos 

imigrantes açorianos, tais como formas de 

plantio, colheita e preparo dos alimentos; a 

pesca artesanal; a caça às baleias; o uso de 

ervas medicinais e os rituais para cura de 

enfermidades, bem como o resgate das 

brincadeiras da infância e os festejos populares 

e religiosos incorporados à  cultura da 

comunidade de Garopaba.  

 

Nesse mês de março, foram visitadas as 

seguintes escolas: Curupira (08.03); EMEF 

Constância e EMF Aduci (14.03); EMEF 

Agostinho Botelho (21.03); EMEF Escola Nova 

do Ambrósio (22.03).  

   

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



Instituto Ekko Brasil desenvolve pesquisa 

na APABF e busca parceria com a Mostra 

Lutz 

 

Alesandra Bez Birolo, coordenadora do Instituto 

Ekko Brasil, responsável pelo Projeto Lontras 

em Santa Catarina, reuniu-se com a equipe da 

APA da Baleia Franca e coordenação da Mostra 

Lutz. Apresentou a metodologia de pesquisa 

sobre presença, hábitos e ecologia da Lontra 

que será desenvolvida na APA da Baleia Franca, 

especialmente em Garopaba e Imbituba.  Na 

ocasião, também ficou definido a importância 

de promover ações de educação ambiental 

junto às escolas. Umas das estratégias será 

envolver os estudantes da região numa Gincana 

Ecológica, tendo a biodiversidade e valores da 

APABF como temas centrais. Nesse sentido, o 

Instituto Ekko Brasil estabelecerá parceria com 

o Programa de Educação Ambiental Prof. José 

Lutzenberger. 

 

COMDEMA aprova ante projeto de Lei do 

IPTU Verde 

 

O Conselho de Meio Ambiente de Garopaba, 

aprovou em Plenária Ordinária de 08 de março, 

o anteprojeto de Lei do IPTU Verde que será 

entregue ao executivo municipal mediante 

reunião com Prefeito Municipal, Secretaria de 

Planejamento e Secretaria da Fazenda. De 

acordo com a Presidência do COMDEMA, o  IPTU 

Verde é uma importante ferramenta de 

incentivo fiscal às boas práticas com vistas a 

minoração dos impactos ambientais, levando a 

sociedade em direção ao desenvolvimento 

sustentável. Alinha o poder público, cidadãos e 

empresas na busca de um futuro melhor. A 

implantação de telhados verdes, captação e 

reaproveitamento das águas das chuvas, a 

instalação de painéis fotovoltaicos, a geração de 

energia pelo aproveitamento dos ventos, dentre 

outras, são pelo COMDEMA apontadas como 

boas práticas passiveis de receberem desconto 

no IPTU.  

O CONAPA Baleia Franca e o Plano de 

Manejo participativo 

Plenária do Conselho Gestor da APA da Baleia 

Franca, realizada em 15 de março no Gaia, 

oportunizou capacitação dos conselheiros sobre 

princípios da participação e papel do 

conselheiro. Regimentalmente, o CONAPABF 

tem como objetivo “garantir a gestão 

participativa e integrada da APA BF, com ações 

que assegurem a proteção da diversidade 

biológica e cultural, o disciplinamento da 

ocupação e a sustentabilidade dos usos dos 

recursos naturais”. Um exercício sobre perfil do 

conselheiro e habilidades necessárias para atuar 

no Conselho encerrou a capacitação, facilitada 

por Sandra Severo, representante da Fundação 

Gaia e Secretaria Executiva do CONAPABF. 

Nessa mesma Plenária também foi realizada a 

avaliação anual do Conselho e eleição do comitê 

eleitoral que irá conduzir processo de renovação 

do Conselho em 2018.   

 

Relativo ainda ao Plano de Manejo da Unidade 

de Conservação, o mês de março foi repleto de 

oficinas com diversos setores da sociedade. Nos 

dias 19 e 20, a equipe da APA BF e consultoras 

do Plano de Manejo estiveram em Itajaí, 

promovendo oficinas com o setor da pesca 

industrial e dialogando com representantes do 

SINDIPI – Sindicato dos Pescadores Industriais 

e os coordenadores de 03 Câmaras Setoriais 

(Arrasto, Emalhe e Isca Viva). Foi unânime o 

pedido para que sejam retomados os estudos e 

monitoramento dos estoques pesqueiros que 

embasem a elaboração de normas e 

zoneamentos mais coerentes com a realidade 

da pesca.  

 

 

 

 

 

 



Ainda em março, no dia 27, Gaia sediou oficina 

intersetorial da pesca artesanal e surf, realizada 

no contexto do Plano de Manejo. Sob mediação 

da APABF, grupo de 42 lideranças da pesca e 

representações do surf debateram os motivos 

pelos quais o acordo de bandeiras nas praias 

não está funcionando na época da tainha, o que 

tem resultado em conflitos entre pescadores e 

surfistas. Ficou acordado que nas praias 

menores de 1.000 m (Ouvidor, Vermelha e Luz) 

o surf fica proibido na época da tainha. O Rosa 

Sul também ficará fechado para o surf. Na 

Ferrugem e Silveira será delimitada uma área 

para surf e outra para a pesca. Também foi 

criado Comitê com a participação dos 

Secretários de Turismo e Secretários da Pesca 

(Garopaba e Imbituba), pescadores e surfistas 

para definir a metodologia da sinalização das 

praias e comunicação do acordo. Essa Comissão 

irá se reunir no dia 04 de abril no Gaia para que 

as novas regras sejam adotadas nessa 

temporada da tainha. 

 

 

CMDCA prepara Conferencia Municipal 

Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescência – CMDCA, em 21 de 

março, definiu a realização da Conferencia 

Municipal da Criança para outubro, com 

realização de atividades preparatórias com 

diversas entidades que atuam com crianças e 

jovens, incluindo as escolas. Foi criado Grupo 

de Trabalho para planejar a metodologia dessas 

atividades com participação da Fundação Gaia. 

Também foi definido urgência na solicitação de 

informações à Prefeitura sobre o lançamento do 

Edital do FIA – Fundo da Infância e 

Adolescência. Será iniciada a campanha em prol 

de doações ao FIA, dedutíveis do Imposto de 

Renda, junto a contadores e nas redes sociais, 

incluindo a edição de um pequeno vídeo.  

 

 

Receptivos do Mês 

02.03.2018: Grupo COHVISA 

 

Este mês, o Gaia recebeu a visita de grupo de 

32 mulheres do Centro de Orientação Holística 

Vida Saudável - COHVISA, de Lajeado/RS. 

Atuam em parceria com a Pastoral da Saúde e 

Prefeitura de Lajeado em ações de 

fortalecimento da agricultura orgânica, 

promovendo oficinas e vivencias sobre cuidado 

e bem-estar; alimentação saudável e 

fitoterapias. Foram recebidas no Espaço Gaia 

com uma apresentação e roda de diálogo. Ainda 

na parte da manhã visitaram o Mercado do 

Produtor com rica troca de experiência entre 

todos. Após almoço, vivência de integração com 

música seguida de visita à região do Ouvidor. 

De volta a sede, lanche e avaliação com 

palavras de gratidão pelo dia.  

 

Imagem do Mês 

 

 

A cobra-d'água-do-litoral (Helicops angulatus), 

espreita possível presa em meio ao folhiço. 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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