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Meditação, concentração, contemplação. 

 

Capacitação em técnicas de meditação foi o tema 

que reuniu o Grupo de Estudos Budista Bodisatva 

de Garopaba, nos dias 1º e 02 de junho no Espaço 

Gaia. O encontro facilitado por Alessandra Pizzigatti, 

tutora do Programa de Facilitadores do Dharma sob 

orientação do Lama Padma Samten, reuniu 14 

participantes em torno de técnicas que auxiliam na 

concentração da mente e estabilização de emoções, 

assim como na manutenção de um corpo saudável. 

 
 

 

Creche Doraci Lopes visita o Gaia Village 

 

Foram 23 alunos com idade de três a cinco anos da 

Creche Doraci Lopes, de Imbituba, sob coordenação 

de cinco professoras,  que visitaram o Gaia Village 

dia 10 de junho. O objetivo da visita, oferecer um 

contato mais próximo com a natureza, tendo as 

práticas brandas de interação com o ambiente 

natural do Gaia Village como pano de fundo. 

Estiveram na horta, no horto de ervas medicinais, 

junto a composteira, no Espaço Gaia e observaram 

o banheiro seco de compostagem. Em seguida, num 

passeio de “dindim” pela área do projeto, tiveram 

contato com os búfalos ali criados de forma 

orgânica. A visita foi encerrada com lanche coletivo 

de pães, bolos e frutas, preparados pelas 

merendeiras da Creche.  

 

 

 

 

Curso de Compostagem: aprendendo com a 

natureza 

 

Parceria de Empregos & Cia com Gaia Village 

promoveu curso de compostagem doméstica, no dia 

08 de junho, facilitado pelo engenheiro agrônomo 

Marcos Abreu (CEPAGRO). Realizado no Gaia, o 

curso reuniu 10 pessoas da comunidade entre 

donas de casa, jardineiros, viveirista e cultivadores 

de cogumelos.  

 

 
A parte prática foi realizada na Escola Municipal 

Norberto Pereira - comunidade da Encantada, onde 

foi construída uma composteira que deverá atender 

as necessidades da escola. A merendeira dona 

Vanda participou atentamente da construção da 

primeira leira, e deverá repassar os cuidados 

necessários para seu bom funcionamento ao corpo 

escolar. Será também a responsável pela 

manutenção da composteira que se constitui em 

contribuição objetiva para a redução de resíduos e 

produção de substrato orgânico de boa qualidade 

para a horta.  

 

 
 

 No final da atividade, os participantes colaboraram 

ainda com a construção de uma composteira em 

container de PVC, como proposta alternativa e 

adequada para uso doméstico em apartamentos e 

casas que não possuem pátio.  

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

 

Escola de Lauro Muller visita Gaia Village  

 

A Escola Estadual Walter Holthausen do município 

de Lauro Muller visitou o GV durante o dia 13 de 

junho, com grupo de 36 estudantes do 2o grau, sob 

coordenação da professora Jerusa Citadin. O grupo  

faz parte do Programa Ensino Médio Inovador – 

programa do Ministério da Educação que busca 

apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras em escolas de ensino 

médio, ampliando a carga horária dos estudantes 

na escola e buscando garantir a formação integral 

com a inserção de atividades que tornem o currículo 

mais dinâmico.  

 

 
 

Na avaliação dos estudantes, valeu a viagem de 

270 kms (ida e volta) para conhecer as ações na 

área socioambiental desenvolvidas pelo Gaia 

Village. O depoimento do Prof. Anderson Michels 

sintetiza o resultado do dia: “A visita ao Gaia Village 

foi um momento muito importante e de grande 

valia para nossos alunos. O conhecimento 

adquirido, o tratamento dado ao grupo e a 

convivência deste belo e prazeroso dia será 

lembrado por muito tempo”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32ª Plenária do CONAPA Baleia Franca debate 

a gestão territorial da zona litorânea. 

 

 
 

Gaia Village sediou 32ª Plenária do Conselho Gestor 

da APA da Baleia Franca, que teve no “Espaço de 

Capacitação Continuada do Conselheiro” o tema da 

Gestão Territorial, introduzidos pelo professor 

Marcus Polette da UNIVALI e por Murilo Flores – 

Secretário de Planejamento do Estado de SC. 

Ambos expressaram o consenso de que o litoral 

transformou-se em território das cidades, sofrendo 

um grande processo de artificialização. Apontaram 

que uma gestão eficiente passa necessariamente 

pela integração das diversas políticas públicas 

existentes nos municípios, estado e país. 

 

 
 

Na ordem do dia, foi apresentado e aprovado o 

Plano de Ação do Conselho – biênio 2012-2013, 

prevendo maior participação das instituições 

conselheiras nas políticas de gestão da Unidade de 

Conservação. Também foi criada comissão para 

preparar uma conferência livre do meio ambiente, 

prevista para acontecer em agosto, visando debater 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos.   

 

 
 

 

 

 

 



 

Contação de histórias como ferramenta de 

estimula à leitura. 

 

A manhã do sábado, 15 de junho, ganhou cores e 

sons a partir das histórias infantis contadas pro 

Felícia Fleck, integrante da Barca dos Livros de 

Florianópolis. Numa promoção do Grupo Pró-

Biblioteca Pública a oficina foi oferecida a um grupo 

de 25 pessoas, entre coordenação campanha, 

representantes da ACIG, Câmara Vereadores, 

Secretario de Turismo e professores da rede 

municipal de ensino aprenderam sobre as principais 

técnicas de contação de histórias infantis. O intuito 

da oficina foi de oportunizar aos participantes mais 

uma ferramenta de estímulo à leitura entre crianças 

e jovens. 

 

 
 

 

 

Engenho de Farinha é cultura, é turismo! 

 

Gaia Village sediou, no dia 22 de junho, encontro do 

Projeto “Ponto de Cultura Engenhos de Farinha”, 

idealizado pelo Cepagro e patrocinado pelo 

Ministério da Cultura. 

 

 Objetivo foi reunir agricultores, donos de engenho, 

pesquisadores e comunidade visando debater a 

importância de salvaguarda desta atividade 

enquanto patrimônio cultural e os caminhos 

possíveis para superar as dificuldades encontradas 

hoje para a comercialização da farinha e dos 

processados de engenho. Uma proposta que toma 

corpo nesse debate é a inclusão dos engenhos de 

farinha nos roteiros de turismo de base sustentável 

como forma de agregar renda aos agricultores 

familiares. Ao final da manhã, grupo celebrou o 

encontro com almoço servido na casa comunal. No 

inicio da tarde, foi realizada visita ao tradicional 

engenho de farinha do Zezinho, às margens da 

Lagoa da Encantada, engenho que é certificado pela 

Rede Ecovida. Para saber mais: 

http://engenhosdefarinha.wordpress.com/ 

 

 

Festa Junina Sustentável? Porque não, 

responde o Centro Educacional Infantil 

Garopaba (CEI). 

 

O CEI Garopaba implementa os conceitos de 

redução de resíduos, reaproveitamento de materiais 

e arborização urbana em seu festejo junino. 

 

 
 

Os preparativos envolveram todas as turmas do CEI 

que reaproveitaram tecidos e fitas para 

confeccionar bandeirinhas; enfeites diversos; 

toalhas de mesa e caixas de leite para serem 

usadas como depósito das cascas do pinhão e do 

amendoim. Todos esses materiais terão vida longa, 

pois também serão usados na festa de 2014.  

 

 
 

Durante a festa, ocorrida no dia 14 de junho, 

também houve distribuição de mudas de essências 

nativas da mata atlântica doadas pelo Gaia Village, 

visando divulgar aos pais e à comunidade que neste 

ano de 2013 o CEI desenvolverá projeto de 

arborização urbana no contexto do Programa de 

Educação Ambiental Mostra Lutz.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pesca artesanal da Tainha encerra mais uma 

temporada sem resultados positivos. 

 

Componente importante da cultura de comunidades 

costeiras de Santa Catarina a pesca artesanal 

enfrenta a realidade de sua inviabilidade 

econômica. Existe solução? Para o Mestre Totó: - “a 

situação é crítica e está na hora dos órgãos 

gestores da pesca darem um basta”. Ele propõe que 

seja estabelecido um “período de defeso de no 

mínimo três anos para a pesca da tainha, valido 

tanto para pescadores industriais quanto para 

artesanais”. 

 

 
Este experiente pescador, parceiro do Gaia Village 

em rancho de pesca e embarcação na Praia do 

Ouvidor, é um dos poucos que ainda mantém como 

relevante a pesca artesanal em sua atividade 

profissional. Anos de frustração na pesca e a 

reconfiguração econômica dos litorais reposicionam 

a atividade para uma condição secundaria ou 

mesmo eliminada da matriz de renda das famílias. 

Este ano a temporada de pesca da tainha na Praia 

do Ouvidor foi encerrada em 29 de junho, com 

captura de cerca de 200 peixes num período de 44 

dias de espera e vigia. Permitida a continuidade 

desta situação deve se atentar para o risco de 

desaparecimento da própria cultura, o saber fazer.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Visita de Papagaio Verdadeiro (Amazona aestiva) 

deixa a manhã mais iluminada no Gaia Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Imagem do mês 

Mlutz 2013 – Reunião Dirigentes Escolares 
Data: 08 de julho / 08h -10h 
Local: EM Pinguirito 
 
 

Reunião CT Ordenamento Territorial - CONAPABF 

Data: 09 e 15 de julho/ 14h00min  

Local: Gaia Village 

 

Reunião CIEA – SDS 

Data: 12 de julho/ 14h 

Local: IFSC – Florianópolis 

 

Plenária Extraordinária do CONAPABF 

Data: 18 de julho/ 14h 

Local: Gaia Village 

 

Curso de Jornalismo Ambiental 

Data: 19 e 20 de julho 

Local: Gaia Village 

 

Festival da Paz 

Data: 25 de julho/ 9h -17h 

Local: Praça Central de Garopaba 

 

Agenda 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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


