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14ª Edição do Programa de Educação 

Ambiental “Mostra Prof. José Lutzenberger”: 

o dia a dia dos projetos escolares 

O Centro Educacional Ibiraquera, realizou mais 
uma aula ao ar livre a seus alunos, levando ao Gaia 
grupo de 23 estudantes do 1º ano. Sob orientação 
das professoras Luciane e Vanessa, o grupo esteve 
no horto para conhecer as plantas medicinais e 
aromáticas. No Espaço Gaia, participaram de uma 
conversa sobre princípios do ciclo e da reciclagem 
dos diversos materiais.  

 

E junto às instalações do banheiro seco, ouviram 
sobre o processo de compostagem de resíduos 
orgânicos. Em breve passeio de din-din pela área 
do Gaia Village, observaram os bosques que 
formam os corredores de fluxo de flora e fauna, 
aves silvestres, ambientes aquáticos construídos, e 
os campos onde são criados búfalos em sistema 
rotativo de pastagens. 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola Municipal Acácio Bento, da 
Comunidade da Costa do Macacu, visitou a 
empresa da Central de Triagem de Resíduos do 
município.  

 

Recebidos pelo colaborador Márcio, acompanharam 
todos os passos do processo de triagem, da 
descarga dos resíduos, seguindo pela esteira de 
separação e classificação, daí para a máquina de 
prensagem, estocagem dos lotes que serão 
destinados para reciclagem industrial.  Visita 
preparada pela escola incluiu a elaboração e 
aplicação de questionário pelos estudantes. Rosa 
Beto, diretora da escola acompanhou os jovens 
estudantes e considera que “O lixo ganhou uma 

nova conotação para todos os envolvidos nesta 

visita, pois ali foi possível perceber a importância 

de separar o lixo em casa e higienizá-lo 

adequadamente para facilitar o trabalho na 

Central”.  

 

A visita das escolas à Central de Triagem está 
alinhada ao esforço da Prefeitura de Garopaba que 
tem estimulado a coleta seletiva nas escolas da 
rede municipal, dotando-as de infraestrutura para a 
entrega voluntária de recicláveis. De acordo com a 
Profa. Naíra Thomaz, em apenas 30 dias de coleta 
a escola municipal Acácio Bento recebeu 1.973 kg 
de reciclável trazidos pelos estudantes. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Na tarde de 16 de junho, 10 mães participaram de 
oficina de alimentação facilitada pela bióloga do 
Gaia, na Escola Municipal Salomão Silveira - 

comunidade do Canto da Penha. A proposta é a de 
oferecer às famílias oportunidades de pesquisa e 
prática de hábitos alimentares alternativos aos 
estabelecidos, e incentivo a implantação de hortas 
caseiras. Tendo a horta da escola como paradigma, 
que contribui para uma melhor qualidade da 
merenda escolar, foi apresentado receitas bastante 
simples e nutritivas. O grupo se envolveu na 
criação de creme de beterraba, pasta de cenoura, 
torradas com ervas, chás, e do brigadeiro de 
amendoim, aveia e banana. 

  

Câmara Técnica de Gestão Territorial prepara 

oficina para setor imobiliário 

Representando a Fundação Gaia, Sandra participou 
de reunião da Câmara Técnica Gestão Territorial, 
realizada na sede da APABF em que se definiu o 
escopo da oficina de capacitação sobre legislação 
ambiental para setor imobiliário, etapa de 
preparação para o processo de elaboração do plano 
de manejo da UC. Ficaram definidos os seguintes 
temas e conteúdos: Licenciamentos – atribuições e 
competências legais e administrativas do município, 
da FATMA, do IBAMA e do ICMBio, em processos 
licitatórios, e os procedimentos legais para cada 
tipo de empreendimento; Plano Diretor – leis de 
uso e ocupação do solo; índices urbanísticos; 
estatuto das cidades;   Unidades de Conservação; o 
que é SNUC;  que Unidades de Conservação tem 
nos municípios do território da APABF; áreas verdes 
como espaços de convívio, educação ambiental e 
conservação. As oficinas serão realizadas nos cinco 
municípios que possuem área terrestre dentro do 
perímetro da APA da Baleia Franca, a saber 
Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna e 
Balneário Rincão.  

 

 

 

 

Conselho Gestor da APA da Baleia Franca – 

boas novas. 

Gaia Village sediou 42ª Plenária Ordinária do 
Conselho Gestor da APA da Baleia Franca.  Na 
abertura, Cecil Maya, chefe da Unidade de 
Conservação, trouxe boas noticias sobre apoio do 
Global Environmental Fund (GEF) para a APA BF, 
que teve aprovado projeto "Áreas Marinhas e 
Costeiras Protegidas - GEF-Mar”. Com duração de 
cinco anos, o projeto tem como objetivo principal 
apoiar a criação e a implementação de um sistema 
para reduzir a perda de biodiversidade. Pelo 
envolvimento dos setores privado e governamental 
e a sociedade civil na conservação da 
biodiversidade marinha, esse projeto vem sendo 
considerado pelo Banco Mundial modelo para o 
Global Partnership for Oceans (GPO) para a 
conservação dos oceanos. Dentre as rubricas do 
projeto, estão previstos recursos para a 
infraestrutura da sede da APA BF, embarcação e 
equipamentos, pesquisa sobre viabilidade do 
turismo de observação de baleias, capacitação do 
conselho, sinalização de trilhas e oficinas 
participativas para a elaboração do plano de 
manejo.  

 

A reunião plenária considerou ainda: 1) a criação 
de Grupo de Trabalho formado pelo Fórum da 
Agenda 21, Prefeituras de Garopaba e Imbituba e 
APABF para acompanhar situação e propor medidas 
relativas a crimes ambientais na região da 
Ibiraquera, já denunciados ao Ministério Público e 
Policia Ambiental; 2) foram aprovados os nomes de 
Maria Elizabeth da Rocha e de Valdeci Mascarello 
para compor o Conselho Honorário da APABF; 3)  
CEPSUL apresentou situação da pesca artesanal da 
tainha em constante declínio no sul e sudeste 
brasileiro e dificuldades do Ministério do Meio 
Ambiente em negociar com  setor pesqueiro 
industrial para reduzir a captura; 4) Leopoldo 
Cavaleri realizou apresentação de suas pesquisas e 
conclusões sobre a governança da APABF, extratos 
da tese de doutorado que defendeu junto à 
UNICAMP; e, 5) Matias Sperb, representando o 
Grupo de Trabalho do Turismo de Observação de 
Baleias por Terra (TOBTER), apresentou propostas 
de criação e estruturação de roteiros  turísticos em 
Garopaba e Imbituba, que incluem trilhas 
ambientais, pontos estratégicos para observação 
de baleias, informações sobre os atrativos 
culturais, históricos e arqueológicos da região. A 
próxima plenária acontece em 12 de setembro.  

 

 

 

 



 

Projeto Coração Saudável visita o Gaia Village 

 “Visitar o Gaia me fascina, pois traz pra dentro de 

mim um silenciamento. Estar aqui é uma forma de 

oração, em contato com a natureza, longe do 

mundo barulhento.” Assim, definiu Dona Maria 
Margarida, integrante do Projeto Coração Saudável, 
que visitou o Gaia em 22 de junho. O Coração 
Saudável é um projeto de yogaterapia promovido 
em parceria pelo Centro de Yoga Montanha 
Encantada e a Prefeitura Municipal de Garopaba. 
Coordenado por Mari Delta Rolim, tem por objetivo 
promover saúde e bem-estar para grupos da 
melhor idade.   

 

Durante a tarde, os visitantes conheceram a 
filosofia do Gaia, através de palestra e roda de 
conversas, e tiveram a oportunidade de conhecer 
as ações em campo, através de uma expedição até 
a região do Ouvidor. Um lanche com produtos 
orgânicos e integrais, servido por Tiago Silvano do 
Bistrô Essência da Terra encerrou a visita.  O Sr. 
Luis Marcelo, argentino que atualmente reside em 
Garopaba comentou ao final da visita: “Surpresa 

total com a variedade das plantas, a beleza das 

paisagens e as práticas ambientais. Uma tarde de 

muitos conhecimentos e aprendizados que 

levaremos para sempre em nossa memória”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Heriberto Hulse é recebida no Gaia 

 

Grupo de 19 estudantes do Ensino Médio Inovador 
d Escola Municipal Heriberto Hulse, de Criciúma, 
visitaram o Gaia Village dia 29 de julho. Vieram em 
busca de conhecimentos sobre sustentabilidade em 
especial sobre usos e reusos da água, conforme a 
professora Sonete, responsável pela visita. No 
Espaço Gaia assistiram palestra geral sobre o GV 
com foco no tema águas, saneamento básico e as 
ações que o projeto desenvolve para potencializar o 
uso desse valioso recurso natural.  Após almoço, o 
grupo deslocou-se para região do Ouvidor e no 
caminho observaram mais sobre as técnicas para 
criação dos ambientes aquáticos construídos, e 
sobre toda a biodiversidade que atraem. No 
Ouvidor, depois de conhecerem as algo sobre 
tecnologias de baixo impacto associadas às 
construções, foram observar a paisagem dos 
costões e canoas e ranchos de pesca junto da 
praia, de onde o grupo partiu.  

 

A estudante Jéssica da Rosa, 15 anos, explicitou 
seu pensamento a cerca da visita de estudos: 
“Antes de vir eu pensava que aqui seria tudo mato 

e que seria um dia muito chato. Mas percebi o 

quanto estava errada.  Foi  um dia lindo de muito 

aprendizado  junto dessa paisagem que me tirou o 

fôlego. “ 

 

 

 

 

 

 



 

Garopaba aprova seu Plano Municipal de 

Educação 

O Plano Municipal de Educação – PME foi aprovado 
pela Câmara de Vereadores de Garopaba em sua 
sessão de 18 de junho sendo agora Lei de número 
1.857. Seu texto define o conjunto de metas e 
estratégias para atender as demandas educacionais 
da população para os próximos 10 anos.  

Tem por base o trabalho realizado por comissão 
formada por dirigentes escolares, professores, pais 
de alunos, representantes da sociedade civil, do 
poder público municipal, do Conselho Municipal de 
Educação, este representado pela Fundação Gaia. 
Antes de apresentar o documento base, que 
contém 19 metas e 238 estratégias, as 
comunidades do município foram ouvidas em 
quatro seminários pela comissão. 

 

A execução do PME, e o cumprimento de suas 
metas, serão objeto de monitoramento contínuo e 
de avaliações periódicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gralha azul (Cyanocorax caeruleus) presença 
constante no pátio da sede do Gaia Village.  

 

 

Agenda 
 

Imagem do Mês 

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

Plenária Extraordinária do CONAPA Baleia Franca 
Data: 24 de julho / 09h 
Local: Gaia Village 
 
Reunião do Plano de Manejo da APABF 
Data: 21 e 22 de julho / 09h 
Local: Gaia Village  
 
Curso  Agentes em Sustentabilidade – Módulo 
Ecológico 
Data: 31 de julho e 01 de agosto 
Local: Gaia Village 


