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O Centro de Atendimento ao Turista inova, e é 

o primeiro prédio público de Garopaba com 

telhado vegetado! 

O Gaia Village sediou curso para a construção de 
telhados vivos, nos dias 5 e 6 de abril, ministrado 
pelo agrônomo-paisagista Toni Backes e pelo o 
engenheiro Marcelus Oliveira. Instrumentalizados 
pelas técnicas aprendidas, os 22 participantes 
tiveram a oportunidade de transformar a marquise 
do CAT – Centro de Atendimento ao Turista em um 
telhado verde.  A marquise do CAT foi 
impermeabilizada, com materiais cedidos pelo 
Escritório de Arquitetura Vez das Árvores, recebeu 
substrato orgânico e um conjunto de plantas 
adequadas foi disposto a partir do desenho criado 
pelo grupo.   

 

O curso e a prática foram viabilizados pelo 
empenho da Prefeitura Municipal, pela Empregos & 
Cia., e pela Toni Backes Paisagismo. E o CAT passa 
a demonstrar aos visitantes algo das boas práticas 
ambientais adotadas no município de Garopaba – 
cidade amiga do ambiente.  

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Blumenau estuda a 

criação de política pública permanente de 

educação ambiental.  

A Secretária Municipal de Educação de Blumenau, 
acompanhada de 43 professores da Escola Visconde 
de Taunay, e 03 integrantes da Defesa Civil vieram 
ao Gaia Village conhecer ações na área de 
desenvolvimento sustentável, especialmente o 
programa de educação ambiental Mostra Lutz.  

 

O receptivo incluiu uma apresentação dos 
programas implementados no GV, trilha até a 
região da Clareira para conhecer a Estação de 
Tratamento de Efluentes que utiliza bambus e 
bactérias para decompor a matéria orgânica. Na 
região do Ouvidor, um breve estudo sobre a 
paisagem com foco nas intervenções humanas de 
baixo impacto, contando com a participação 
de Marcelus Oliveira, engenheiro da empresa Toni 
Backes Paisagismo, que discorreu sobre o telhado 
verde da Casa do Forte e seus benefícios.   

 

No decorrer da visita, a Secretária formulou convite 
à coordenadora da Mostra Lutz Sandra Severo 
(bióloga do GV) para apresentar este programa em 
Blumenau, dentro do esforço que realizam com 
vistas ao estabelecimento de política pública 
permanente de educação ambiental, a exemplo do 
que já acontece há 12 anos em Garopaba. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Acadêmicos de Biologia da Fundação 

Universitária Regional de Blumenau incluem 

Gaia Village no roteiro das atividades de 

extensão  

Grupo de 14 acadêmicos, que também integram o 
programa PET, de Educação Tutorial para alunos 
que demonstram potencial, interesse e habilidades 
destacadas em cursos de graduação, do Ministério 
da Educação, estiveram no GV para conhecer suas 
ações socioambientais.        

 

O PET, de acordo com a coordenadora Profa. 
Zelinda Hirano, “busca propiciar aos alunos 

condições para a realização de atividades 

extracurriculares que favoreçam a sua formação 

acadêmica, tanto para integração no mercado 

profissional, como para o desenvolvimento de 

estudos em programas de pós-graduação”. Decorre 
daí a inclusão do Gaia Village como parte integrante 
do currículo de atividades de extensão 

 

 

Ao final da visita, Gaia Village foi convidado para 
apresentar suas ações na 9ª Semana da 
Modernidade, evento promovido pelo PET Biologia, 
a ser realizado na FURB no período de 13 a 17 de 
maio.  

 

 

 

 

 

 

 

O Gaia Village é cenário para o acampamento 

anual Grupo Escoteiro Ilha Terceira de 

Garopaba.  

 

No final de semana de 20 e 21 de abril, realizou-se 
o 11º acampamento de escoteiros, com a 
participação especial da Alcateia do Grupo 
Escoteiros do Ar Hercílio Luz de Florianópolis. 
Recebidos pela equipe do Gaia Village, o grupo 
abrigou-se em barracas ao redor do Espaço 
Multiuso do Ouvidor, junto a Praia do Ouvidor.  

 

As atividades e celebrações, coordenadas pelos 
chefes Sol, Danilo e Marcelo, incluíram hasteamento 
da bandeira, promessa escoteira, Fogo de Conselho, 
entrega do Lis de Ouro para membro juvenil que 
participa desde a fundação do Grupo e entrega do 
Cordão Vermelho e Branco que demonstra  
trajetória de muitas conquistas obtidas na 
caminhada de um dos escoteiros. Exercícios como 
Caça ao Tesouro e Invasão de Piratas fizeram parte 
do programa montado para o exercício da Lei 
Escoteira, visando contribuir para o 
desenvolvimento das potencialidades desses 
jovens, para a formação de seu caráter e espírito de 
cidadania responsável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Nas caixas do passado, um futuro guardado”.   

Assim Humberto Fonseca, voluntário da Campanha 
Pró-Biblioteca Pública sintetiza o primeiro dia de 
mutirão para organizar o acervo doado pela 
comunidade. 

 

Foi na manhã de sábado (27 de abril) que o grupo 
coordenador reuniu-se na sede provisória da 
Biblioteca Pública, a sala José Lutzenberger no Gaia 
Village, para avaliar a campanha e organizar os 
livros recebidos.  

 

Neste mesmo dia 60 acadêmicos de administração 
e gestão financeira da UNESC, selaram o 
compromisso de colaborar com doações.  

 

Os cerca de mil e quinhentos livros recebidos 
parece que começam a contar a história de um 
futuro espaço de cultura e cidadania em Garopaba, 
resultante do empenho de todos.  

 

Nova aula prática na área do Gaia Village -

Curso de Condutor Ambiental do IFSC 

 

 
 

Os onze alunos do Curso de Condutor Ambiental, 
oferecido pelo IFSC – Garopaba, na modalidade 
Formação Inicial e Continuada, realizou prática de 
campo dia 26 de abril no Gaia Village. Percorrendo 
a trilha entre as praias da Barra e Ouvidor, 
originalmente utilizada por pescadores que em 
busca dos pesqueiros serpenteavam os costões, 
tiveram oportunidade de rever os conceitos para o 
desenho e estabelecimento de trilhas vocacionadas 
ao turismo sustentável. 
 

 
 

 Sob a coordenação do professor geólogo Luis 
Pimenta, com apoio da equipe do Gaia Village, o 
grupo identificou atrativos naturais e graus de 
dificuldade do percurso, objetivando qualificar seu 
desenho. A atividade foi encerrada no Espaço Gaia, 
com palestra geral, facilitada pela bióloga Sandra 
Severo que pontuou a filosofia que orienta as ações 
do Projeto Gaia Village.  
 

 
 
 
 



Pesca da Tainha no Foco do Debate – 

Pescadores Artesanais e APA da Baleia 

Franca/ICMBio. 

Atendendo o pleito do Movimento de Pescadores 
Artesanais do Litoral Centro Sul Catarinense, a APA 
BF promoveu debate com a pesquisadora Dra. Ana 
Torres do CEPSUL – Centro de Pesquisas e Gestão 
dos Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste 
Sul/IBAMA, que relatou o andamento e 
levantamentos realizados pelo Grupo de Trabalho 
responsável pela elaboração de proposta do Plano 
de Gestão da Tainha – GTT. 

A APABF é parceira histórica dos pescadores 
artesanais na busca pela sustentabilidade dos 
recursos pesqueiros no território da unidade de 
conservação.

 

A plenária, que teve a presença de 43 
representantes dos pescadores artesanais de Santa 
Catarina, entre Colônias de Pescadores, Associações 
de Pesca e Pastoral da Pesca, fundada na 
constatação de suas experiências e nos inúmeros 
estudos que apontam para a sobreexplotação da 
espécie tainha, decidiu pela unanimidade dos 
presentes enviar documento ao Ministério da Pesca 
e Ministério do Meio Ambiente solicitando que, “até 

que seja elaborado o plano de gestão da pesca da 

tainha e implementada e cumprida as metas de 

recuperação dos estoques, conforme previsão da IN 

MMA 05/2004, seja garantida a pesca da tainha 

exclusivamente aos pescadores artesanais no litoral 

de Santa Catarina”.  

 

 

 

 

 

 

Dia de aula no Gaia Village 

O Centro Educacional Porto Seguro, de Imbituba, 
em contínua parceria com o Gaia Village, oportuniza 
para seus estudantes e quadro de professores aula 
sobre sustentabilidade. Nos dia 25 de abril, o Gaia 
transformou-se em sala de aula, quando recebeu 
grupo de 112 estudantes do ensino fundamental, 
acompanhados de 14 professores. No dia 29, foi a 
vez de 52 pequeninos do pré-escolar, 1º e 2º ano 
viverem experiências diferenciadas do cotidiano 
escolar, sob olhar atento de 08 professores e 05 
mães. 

 

Na horta e no horto, saberes e práticas de 
agroecologia estimulou o pensar sobre hábitos 
alimentares e boa saúde. Nas rodas de conversa, 
troca de ideias sobre reaproveitamento de materiais 
construtivos utilizados nas edificações do Gaia e as 
tecnologias amigáveis como banheiro seco de 
compostagem despertou interesse de todos. 

 

Passeio de din-din e charrete complementaram o 
aprendizado, quando os grupos puderam conhecer 
as ações desenvolvidas no campo, como áreas de 
florestas consorciadas com palmito; criação de 
búfalos através do pastoreio agroecológico; criação 
de ambientes aquáticos e paisagismo para atração 
da fauna.  

 

 
 
 



 
 

Uma aula de gestão ambiental no Gaia Village 

Sob coordenação dos Profs. José Carlos Virtuoso e 
Madeira, grupo de 60 acadêmicos dos cursos 
administração e gestão financeira da UNESC 
visitaram o Gaia Village com intenção de conhecer o 
sistema de gestão administrativa, que tem por 
pressuposto desenvolver o potencial e as 
habilidades da equipe interna, com base em 
processos participativos que facilitem a criação de 
inteligência do grupo. Depois da acolhida com café 
da manhã, foi apresentado o Projeto que rendeu 
profícuo debate, especialmente sobre as ações de 
sustentabilidade, relações com a comunidade e 
gestão do pessoal que colabora no dia a dia do 
Gaia.  

 

 A atividade foi encerrada com visita à região do 
Ouvidor, onde foram apresentadas as ações em 
curso naquela área, em especial as bioconstruções 
e tecnologias amigáveis associadas, que visam 
redução do impacto da ocupação humana na 
paisagem da região costeira. 

 
 

 
 
 

  
 
Pouso da borboleta, em meio a mata arbustiva, clicado 
pela bióloga Bruna Winter (FURB). 

 
 

Agenda 

Imagem do mês 

Reunião GT Plano de Ação do CONAPA Baleia Franca 
Data: 03 de maio / 14h 
Local: Sede da APABF – Imbituba 
 
Reunião do Conselho Desenvolvimento Municipal 
Data: 08 de maio / 19h 
Local: Secretaria Municipal de Educação 
 
Reunião Comitê Executivo do CONAPA Baleia Franca 
Data: 09 de maio / 15h30min 
Local: Sede da APABF – Imbituba 
 
Reunião da Coordenação do Fórum da Agenda 21 
Data: 09 de maio/ 19h 
Local: Conselho Comunitário da Ibiraquera 
 
II mutirão organiza acervo Biblioteca Pública. 
Data: 11 de maio / 08 
Local: Gaia Village 
 
Encontro de Economia Solidária 
Data: 14 e 15 de maio 
Local: Gaia Village 
 
Palestra do GV na 9ª Semana Modernidade  
Data: 17 de maio 
Local: FURB - Blumenau 
 
Receptivo UNESC 

Data: 18 de maio 
Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz: Oficina de Horta para professores 

Data: 20 de maio 
Local: Escola Constância Lopes – Gamboa 
 
II Feira do Livro de Garopaba 

Data: 22 a 25 de maio 
Local: Espaço da Feira de Verão 
 
Reunião Ordinária CIEA 

Data: 24 de maio/ 14h 
Local: Secretaria Desenvolvimento Sustentável - Florianópolis 

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


