
             

                       Boletim Informativo do Gaia Village                Maio 2018 

Fundação Gaia – Legado Lutzenberger  

 

 

 

 

 

Programa de Sensibilização Ambiental: 

Planejando ações  

 

Em maio, foi dado continuidade ao processo de 

visitação das Escolas e planejamento das ações 

que serão empreendidas no escopo da 17a 

Edição da Mostra Lutz. A agenda foi construída 

de acordo com as reuniões pedagógicas de cada 

unidade escolar, visando envolver todo o corpo 

docente das escolas no planejamento das 

atividades de caráter ambiental e definição das 

responsabilidades de cada professor 

 

Foram visitadas 05 escolas: 

Centro Educacional Ibiraquera (09.05); EM 

Jandira da Silva (10.05); EM Paula Martins 

(16.05); EM Norberto Floriano (22.05) e EM 

Agostinho Botelho (24.05) 

 

 

 

 

 

 

Oficinas nas Escolas 

A Escola Municipal Paula Martins, oportunizou 

para seus professores, no dia 29 de maio, 

oficina de roteiro e edição de vídeos, facilitada 

pela equipe do Gaia.  Como exercício prático, 

produziram 02 pequenos vídeos usando 

aplicativo de celular. A criação dos vídeos foi 

inspirada na paralisação dos caminhoneiros e a 

dependência da sociedade dos combustíveis 

fósseis. 

 

 

COMDEMA: Aprovado Plano Municipal de 

Arborização Urbana 

Alcançada antiga meta do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente: a finalização e aprovação do 

anteprojeto do Plano Municipal de Arborização 

Urbana, aconteceu em Plenária ordinária de 03 

de maio. Esse importante instrumento de 

gestão ambiental publica deverá ser 

apresentado para apreciação do executivo 

municipal e na sequencia seguirá para analise e 

sanção do legislativo municipal. Na mesma 

reunião, o Grupo de Trabalho Dunas, 

representado por Gelson Rigo da ONG AMA, 

apresentou as ações de contenção das dunas do 

Siriú  que contam com parceria da comunidade 

que está colocando estruturas de bambu e 

lançando sementes de plantas nativas  típicas 

das dunas para conter o avanço das mesmas.  

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



EPAGRI apresenta o Livro “Legados Costa 

Catarina” no Gaia 

O livro “Legados Costa Catarina: Hospitalidade, 

Encantos Naturais e Patrimônio Cultural”  reflete 

o percurso dos 10 (dez) anos do Projeto de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável com 

Identidade Cultural na Zona Costeira de Santa 

Catarina, projeto que em seus primeiros anos 

manteve parceria com o Gaia Village. As 

contribuições colhidas dos atores sociais, como 

pescadores artesanais, agricultores familiares, 

quilombolas, artesãos, empreendedores e 

organizações atuantes no desenvolvimento do 

turismo de base comunitária, garantiram a 

riqueza de seu texto. O prefeito em exercício 

Nilton Raupp e Jackson Silveira – secretário de 

turismo, falaram sobre os valores e cultura da 

região, base para um turismo sustentável. 

 

Amauri Cardoso, Presidente da ADTC define o 

projeto como “uma estratégia para nos 

adaptarmos ao contexto social e econômico do 

Estado, ao oferecermos para os turistas 

interessados em hospitalidade, tranquilidade, 

um cenário deslumbrante e a cultura de um 

povo que tem muita história”. 

Kirtan para despertar mentes e corações  

 

O músico argentino Miguel Brea expressou sua 

devoção às práticas meditativas, através do 

canto e da dança, em kirtan realizado no Gaia, 

no dia 05 de maio, reunindo grupo de 28 

participantes. Brea é seguidor do Movimento 

Arte de Viver do líder humanitário e espiritual 

Sri Sri Ravi Shankar. Para Shankar “a  Arte de 

Viver é uma filosofia sobre viver a vida ao seu 

máximo potencial. É mais um movimento do 

que uma organização. Seus valores principais 

são encontrar a paz interna e unir pessoas da 

nossa sociedade - de diferentes culturas, 

tradições, religiões, nacionalidade; e lembrar a 

todos nós que temos apenas um objetivo: 

apoiar a vida em todos os lugares." 

Garopaba inicia a construção do Plano 

Municipal da Infância e Adolescência.  

 

A Prefeitura de Garopaba, por meio do grupo 

coordenador do Programa Prefeito Amigo da 

Criança, realizou na noite de 10 de maio, na 

Câmara de vereadores, o Seminário de 

apresentação do PMIA. Com objetivo de 

consolidar a política pública de atenção à 

criança e ao adolescente no município. 

Em 2017,  o  município aderiu ao Programa 

Prefeito Amigo da Criança da Fundação 

ABRINQ. O programa busca mobilizar e apoiar 

tecnicamente os municípios na implementação 

de ações e políticas que resultem em avanços 

na garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes. O plano será construído, através 

de oficinas, com ampla participação dos órgãos 

governamentais e não governamentais, 

sociedade civil, especialistas, técnicos, 

profissionais que trabalham com crianças e 

adolescentes e principalmente ouvindo e 

permitindo a participação efetiva dos maiores 

interessados, que são as crianças e os 

adolescentes.  

 

Segundo Luciana Abreu Corrêa, Articuladora do 

Programa Prefeito Amigo da Criança, o PMIA 

contém elementos da política nacional, planos 

municipais setoriais e tem característica 

decenal, portanto não é um plano de governo e 

sim, uma proposta de política de Estado. O 

Prefeito em exercício, Nilton Raupp comentou 

“temos que avançar com projetos culturais, 

esportes e lazer para crianças e jovens. O PMIA 

será uma política moderna de Estado. 

Precisamos muito da participação de todos os 

poderes e principalmente da sociedade 

Garopabense”. O documento consolidado, até 

final do ano, será analisado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes – CMDCA, do qual a Fundação 

Gaia é conselheira, e tão logo seja aprovado 

será encaminhado para sanção do poder 

legislativo.   



 

Fundação Gaia é eleita para representar o 

CMDCA no PMIA 

 

Em reunião ordinária, de 16 maio, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescência, elegeu a conselheira Sandra 

Severo, da Fundação Gaia, para representar o 

CMDCA na comissão responsável pela 

elaboração do Plano Municipal da Infância e 

Adolescência / PMIA, recentemente lançado.  

 

 

 

Na semana seguinte, a conselheira colaborou no 

planejamento e realização do 1º Workshop do 

PMIA, realizado no auditório da Escola Municipal 

Pinguirito, reunindo Secretários das áreas de 

Saúde, Social, Educação, Turismo, 

Administração e Infraestrutura; Chefe de 

Gabinete, vereadores e representantes dos 

Conselho de Turismo, Criança e Conselho 

Tutelar. Através da metodologia do "Café 

Mundial", os grupos deram suas contribuições 

sobre políticas públicas voltadas a infância e 

adolescência, na área da saúde, educação, 

assistência social, esporte, cultura e lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ª Feira do Livro de Garopaba  

O evento cultural promovido pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura em parceria 

com a Livraria Navegar foi aberto oficialmente 

na noite de 14 de maio, reunindo autoridades, 

professores, estudantes, expositores e 

população em geral.   

 

A Feira do Livro iniciou com apresentação do 

coral da escola do Pinguirito executando o Hino 

oficial do Município de Garopaba e homenagem 

aos estudantes que participaram do concurso do 

desenho da capa da Feira do Livro. A cerimônia 

reservou momentos de emoção durante a 

apresentação da peça, “Desvendando a Cultura 

Açoriana”, interpretado pelas professoras 

Gabriela Mandelli  e Nete  Mello.  A secretária 

de Educação e Cultura, Maria Nadir Araújo em 

seu pronunciamento na abertura do evento, 

destacou o empenho da administração 

municipal e principalmente da equipe da 

Secretaria de Educação e Cultura. “Não tenho 

dúvidas que essa soma de forças e 

representatividades culturais, farão da 7ª 

edição da Feira do Livro um grande sucesso, 

onde as famílias, encontrarão um ambiente de 

curiosidade e experiências extremamente 

importantes para a construção do 

conhecimento”, declarou Maria Nadir. 

 

 

 

 

 

 

 



Receptivos do Mês 

Este mês, o Gaia recebeu 03 grupos 

organizados, mediante agendamento, 

contabilizando 26 visitantes  

07.05.2018: Merendeiras do CEI Garopaba 

 

No escopo do Programa de Educação Ambiental, 

recebemos grupo de 4 merendeiras do Centro 

Educação Infantil  Garopaba. Foram recebidas 

com café da manhã seguido de roda de 

conversa sobre princípios do Gaia com foco nas 

práticas de compostagem e alimentação 

saudável. Ao final de apresentação detalhada do 

funcionamento e manutenção de uma 

composteira doméstica, o grupo decidiu por 

revitalizar a composteira do CEI Garopaba. Uma 

breve expedição a campo para conhecer as 

ações e edificações construídas de forma 

sustentável na praia do Ouvidor, encerrou a 

visita.  

11.05.2018: Condutor Ambiental do IFSC 

 

Anualmente, os acadêmicos do Curso de 

Condutor Ambiental do IFSC- Campus 

Garopaba, coordenados pela profa. Elisa 

Serena, visitam o Gaia. Recebidos com uma 

palestra sobre os conceitos e práticas de 

sustentabilidade, o grupo se apropria de 

informações que subsidiam seu futuro trabalho 

na condução de turistas pela Trilha da Caranha, 

que está totalmente dentro da área física do 

Projeto Ambiental Gaia Village. Após palestra, 

grupo de 11 condutores seguiu para a Trilha da 

Caranha, quando confirmaram in loco, as 

informações recebidas sobre a vegetação, 

fauna, geologia e ações de recuperação 

ambiental daquela região costeira que conecta a 

Praia do Ouvidor à Praia da Barrinha. 

 

17.05.2018: Acadêmicos Engenharia 

Ambiental da UNESC 

Professor Carlyle Menezes, coordenador do 

Curso de Engenharia Ambiental da UNESC, 

costuma dizer que “oportunizar aos acadêmicos 

uma visita ao Gaia é leva-los para um oásis, 

pois a maioria das saídas de campo do Curso 

costuma ser para conhecer locais que sofreram 

grandes impactos ambientais, como rios 

contaminados pela indústria carbonífera ou 

áreas de mineração esgotadas e abandonadas 

sem a devida restauração ambiental.” Partindo 

desse ponto, coube ao Gaia, durante a visita, 

demonstrar aos 11 futuros engenheiros 

ambientais as possibilidades de uso e interação 

ambientalmente responsável com os ambientes 

naturais.  

 

 

 

Imagem do Mês 
 

 

Abelha nativa sem ferrão (melipônia) buscando 

néctar na flor do guamirim (Myrcia retorta) 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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