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12ª Edição da Mostra Lutz: planejando a partir 

dos resultados alcançados  

 

As 24 escolas que participam da 12ª edição do 

Programa de Educação Ambiental “Mostra Lutz” 

tem-se dedicado a avaliação dos resultados que 

alcançaram com o programa no ano passado e, a 

partir daí, ao planejamento do projeto ambiental 

escolar deste ano. Como o programa passou a ser 

considerando uma política pública do município, 

estabeleceu-se como projeto permanente de 

educação. 

 

 
 

Assim todas as escolas municipais oferecem 

oportunidades de informação e de prática na área 

de sustentabilidade, aos alunos, pais e suas 

comunidades, com projetos que contemplam hortas 

escolares, compostagem, alimentação saudável, 

reciclagem, cultura local, artesanato em fibras 

naturais, consumo consciente, uso e reuso das 

águas e projetos de arborização urbana. 

 

 
 

Para Tânia Alves, Diretora da Escola Municipal 

Constância Lopes, da comunidade da Gamboa, “os 

projetos ambientais desenvolvidos na Escola 

mobilizam a comunidade para o debate de temas 

atuais como consumo consciente. E, neste ano 

nossa escola trabalhará com oficinas de 

customização de roupas, como prática de promoção 

de sustentabilidade no modo de vestir”.  

 

 

 

Waldorf – a perspectiva de uma nova escola 

em Garopaba.  

Pais interessados e educadores vem encontrando-se 

todas as manhãs de quintas no Gaia Village, 

buscando aprofundar o debate sobre a possibilidade 

de criação da Escola da Nova Consciência, que terá 

seu programa baseado na Pedagogia Waldorf.  

 

Criada por Rudolf Steiner em 1919, esta pedagogia 

almeja que a rotina escolar seja um preparo para a 

vida, e busca desenvolver aptidões e qualidades 

necessárias, como a responsabilidade, o 

questionamento crítico e a criatividade, oferecendo 

aos jovens uma melhor estrutura para o 

enfrentamento das diversas variáveis que regulam 

as mudanças do mundo, mantendo a perspectiva de 

uma vida saudável e feliz.  

 

 

Aos sábados, pela manhã, o grupo se encontra 

junto a Praia do Ouvidor, quando exercitam o 

“saber – fazer” com os filhos. Os encontros do 

Grupo de Estudos são abertos a todos os pais que 

desejem conhecer e contribuir com a proposta de 

criação da escola em Garopaba. Para saber mais, 

visite: http://nhanderuuu.blogspot.com.br  

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Economia Solidaria – oficina de qualificação.   

Economia solidária compreende uma diversidade de 

práticas econômicas e sociais organizadas sob a 

forma de cooperativas, associações, clubes de 

troca, redes de cooperação, entre outras, e que 

realizam atividades de produção de bens, prestação 

de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio 

justo e consumo solidário.  Onze lideranças 

comunitárias, com atuação em coletivos que 

promovem a economia solidária, participaram de 

oficina nos dias 14 e 15 de maio no Espaço de Gaia.  

  

 
 

A oficina facilitada por Talita Egers (Centro de 

Assessoria Multiprofissional – CAMP) debateu 

características, princípios, dificuldades, desafios e 

limites encontrados nas práticas de comercio 

solidário. E, ainda, informações de como acessar 

fundos solidários que apoiam e incentivam práticas 

que fomentam comercio justo na Região Sul. De 

acordo com Talita “nesses dois dias de encontro se 

expressaram as dificuldades que muitos grupos têm 

no que tange ao acesso ao crédito, e também o 

potencial e a disposição para a constituição de um 

modelo de finanças solidário, sustentável, capaz de 

provocar e proporcionar um espaço de autonomia, e 

de libertação da economia convencional”. 

 

 

Educação Ambiental desperta interesse por 

estágio. 

 

As ações e os conceitos que orientam os trabalhos 

realizados no Gaia Village foram o objeto da 

palestra apresentada pela bióloga Sandra Severo na 

9ª Semana da Modernidade. O evento realizado 

pela FURB – Fundação Universidade Regional de 

Blumenau - promove debates no campo da biologia, 

integrando os estudantes às iniciativas em curso no 

estado de Santa Catarina. Os participantes 

demonstraram maior interesse pelas práticas de 

sensibilização e educação ambiental empreendidas 

no âmbito da Mostra Lutz, com diversas 

manifestações de interesse na realização de 

estágios pelos jovens. 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNESC promove aula prática no Gaia Village 

 

Dia 18 de maio, vinte e um alunos do curso de pós-

graduação em Perícia e Auditoria Ambiental 

participaram de aula prática no Gaia Village. 

Iniciativa prevista por termo de cooperação firmado 

entre a UNESC – Universidade do Extremo Sul 

Catarinense e o Gaia Village, possibilitou aos alunos 

uma visão geral sobre os programas 

implementados, especialmente os ligados as 

tecnologias de baixo impacto.  

 
Depois da apresentação da estrutura do projeto no 

Espaço de Gaia, uma visita guiada ofereceu o 

contato mais próximo com a paisagem prístina, e 

com alguns dos trabalhos desenvolvidos, como com 

as construções no Ouvidor que agregam questões 

de bio-arquitetura.  

 

 

Grupo do Protocolo de encalhes de animais 

marinhos planeja exercícios de simulação 

 

Sob coordenação da equipe da APA Baleia Franca – 

ICMBio, o grupo que integra o Protocolo de 

Encalhes de Animais Marinhos no território da 

unidade de conservação reuniu-se no dia 16 de 

maio, nas dependências do Gaia Village. Em pauta, 

a necessidade de operacionalizar uma série de 

exercícios de simulação visando qualificar os 

atendimentos e garantir a proteção e o manejo 

adequado das populações de mamíferos marinhos 

em situações de encalhe na área da APA. 

Participaram desse encontro a Capitania dos Portos, 

a Policia Ambiental, a Santos Brasil, a UNESC e as 

ONG´s Projeto Baleia Franca, R3Animal e Instituto 

Baleia Franca. 

 

Para a oceanógrafa Luciana Moreira, coordenadora 

do Protocolo “já existe uma comunicação sólida e o 

espírito de cooperação entre todas as instituições  

atuantes na área,  o que tem propiciado um 

entendimento claro de todos com relação a seus 

papéis e responsabilidades em caso de 

emergências, como já verificado em situações 

ocorridas no território da APABF no ano de 2012”.  



 

5ª Conferência das Cidades mobiliza Garopaba 

 
No dia 28 de maio, a Secretaria de Planejamento 

Territorial e Meio Ambiente de Garopaba, com apoio 

do Conselho de Desenvolvimento Municipal, 

coordenou a etapa preparatória para a 5ª 

Conferência Nacional de Cidades, encontro que 

oportunizou debate sobre ordenamentos que 

assegurem qualidade de vida e sustentabilidade 

para o desenvolvimento. 

 

 
 

A partir do tema proposto pela Conferência, “Quem 

Muda as Cidades somos nós: Reforma Urbana Já”, o 

Ministério das Cidades busca conhecer as 

prioridades elegidas pelo cidadão. Em Garopaba, os 

participantes elegeram como prioridade melhorias 

nas políticas de saneamento, urgente regularização 

fundiária para melhor ordenamento e gestão do 

território, implantação de programas mobilidade 

urbana, prevendo-se mais ciclo faixas, implantação 

de sistema de locação de bicicletas e calçadas 

acessíveis, ajardinadas e com adequada disposição 

do mobiliário urbano.  Vanda Zanella, Joaquim 

Pacheco e Rafael Ulissea serão os representantes de 

Garopaba na Conferência Estadual, que terá lugar 

em Florianópolis no período de 21 a 23 de agosto. 

 

 

CIEA debate conteúdos dos cursos para 

infratores ambientais 

 

 

A Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental – CIEA – iniciou neste 24 de maio o 

debate para a definição dos conteúdos que irão 

integrar o currículo dos cursos de sensibilização 

ambiental dirigidos a pessoas jurídicas, seus 

representantes, e pessoas físicas que venham a 

cometer crimes ambientais no estado de Santa 

Catarina.  A FATMA – Fundação do Meio Ambiente 

de SC e a Polícia Ambiental deverão credenciar 

entidades encarregadas de realizar os cursos, que 

terão foco na legislação ambiental e em condutas 

ambientalmente responsáveis. A Fundação Gaia – 

legado Lutzenberger – desde 2008 vem 

participando dessa comissão na condição de 

representante da Federação de Entidades 

Ecologistas Catarinenses – FEEC. 

 

Projeto Cidade de Energia Renovável é 

destaque em Garopaba 

Projeto Cidade de Energia Renovável – CER foi 

apresentado durante a 5ª Conferência das Cidades 

como palestra motivadora do evento. Desenvolvido 

pelo Instituto de Inteligência em Pesquisa e 

Mercados – IP&M, em parceria com a FAMURS – 

Federação das Associações de Municípios do RS, o 

projeto prevê parcerias com as Prefeituras, visando 

orienta-las para criação de políticas publicas de 

incentivo ao desenvolvimento de programas 

municipais de energias limpas - fotovoltaica e eólica 

e, também reciclagem de resíduos.  

 
Arquiteta Vanda Zanella, Ronei Orsini e Bióloga Patrícia Schott 

na palestra de abertura da 5ª Conferencia das Cidades. 

 

De acordo com Ronei Orsini, Diretor Comercial do 

IP&M, pesquisas apontam que até 2030 cerca de  

35% da energia consumida globalmente virá de 

fontes renováveis. Uma boa notícia para municípios 

que buscam desenvolver-se econômica e 

socialmente com base num ambiente saudável, a 

exemplo de Garopaba, onde Emílio Lopes, 

Secretario de Planejamento Territorial, apreciou a 

proposta e deve encaminhar ao executivo Termo 

visando estabelecimento de parceria para iniciar a 

criação de uma política de integração com a 

iniciativa privada com o intuito de promover 

equipamentos e serviços na área das energias 

renováveis.  

 

Consultores empresariais reúnem-se em 

Garopaba 

 

 
Parceria entre a Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil – CACB e o Centro de 

Formação de Profissionais de Entidades 

Empresariais da Baviera - BFZ (Alemanha) trouxe a 

Garopaba grupo de consultores do SEBRAE para 

curso de formação na área de desenvolvimento e 

gestão de projetos internacionais. Reunidos durante 

uma semana no Ecovillage Resort, o grupo finalizou 

sua estada com uma visita ao Gaia com foco nas 

ações de sustentabilidade ambiental e de integração 

com a comunidade. Martin Wahl, diretor do BFZ, 

pretende realizar a próxima capacitação desses 

grupos nas dependências do Gaia Village, em 

novembro de 2013.  

 



Ler é Viajar - Campanha Pró Biblioteca Pública 

na 2ª Feira do Livro de Garopaba  

 

“Ler é Viajar”, slogan criado por João Vitor Pires do 

5º ano da Escola Municipal Jandira da Silva, foi 

adotado pela 2ª Feira do Livro. Aberta de 22 a 25 

de maio por iniciativa da Secretaria Municipal de 

Educação, em parceria com a Livraria Navegar e o 

Grupo Maré, abriu espaço para a Campanha Pró-

Biblioteca Pública.   

Com grande frequência, no estande da campanha 

voluntárias caracterizadas à moda das ilustrações 

dos contos infantis, contavam histórias aos 

pequenos.  

 

 
A cronista Viviane Bevilacqua, do Diário 

Catarinense/Caderno Donna, graciosamente 

atendeu ao convite “pró-biblioteca” e compartilhou 

suas ideias acerca da importância da leitura para a 

formação em palestra repleta de estudantes e seus 

pais. 

 
 

E, em concurso proposto pela Escola Arvoredo foi 

escolhido o nome do mascote da Campanha: um 

“livro mochila” que os visitantes da Feira do Livro 

batizaram de Sabido.  

 

 
 

 

 

 

 

 

As orquídeas-bambu (Arundina graminifolia) do GV 

floresceram e encantam o olhar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Imagem do mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

Agenda 

Curso de Compostagem 
Data: 08 de junho/  08h – 13h 
Local: Gaia Village 
 
 
Receptivo da Creche Doraci 
Data: 10 de junho / 14h-17h 
Local: Gaia Village 
 
 
Receptivo da Escola Walter Holthausen – Lauro Muller 
Data: 13 de junho/ 09h -17h 
Local: Gaia Village 
 
 
32ª Plenária do CONAPA Baleia Franca 
Data: 14 de junho / 08h – 18h 
Local: Gaia Village 
 
 
Oficina Contação de Histórias/ Campanha Pró-Biblioteca 
Data: 15 de junho / 08h – 12h 
Local: Escola Municipal do Pinguirito 
 
 
Encontro do Ponto de Cultura – Rota dos Engenhos 
Data: 22 de junho 
Local: Gaia Village 
 
 
Celebração do Solstício de Inverno 
Data: 23 de junho  
Local: Gaia Village – Espaço Ouvidor 
 
 
Reunião CIEA – SDS 
Data: 28 de junho / 14h – 17h 
Local: SDS - Florianópolis 


