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Gaia Village participa de reunião anual de 

planejamento do Gaia Education na Dinamarca 

 

Envolvido por muitas boas energias de cumplicidade, o 
Encontro bianual do Global Ecovillage Nework – GEN 
reuniu em julho na Dinamarca, 28 pessoas do mundo 
inteiro engajadas  com o Programa Gaia Education. O 
Brasil foi representado por Franco Werlang da Fundação 
Gaia/Gaia Village, Marcelo Todescan, do Centro de 
Referencia de Integração e Sustentabilidade e Potira 
Preiss. Facilitado por May East, o encontro de  dias 
sedimentou o Gaia Education como uma proposta 
inovadora com metodologias e recursos acessíveis para 
os educadores e entusiastas da vida sustentável.  

 

 
Fundação Gaia contribui com o debate das 

políticas públicas educacionais de Garopaba.  

No final de junho, o Conselho Municipal de Educação de 
Garopaba instituiu o Fórum Municipal de Educação que 
tem por objetivo fomentar a melhor qualidade do ensino. 
Neste sentido, a construção do Plano Municipal de 
Educação tem-se dado a partir de palestras e debates 
sistemáticos com a comunidade. Ângela Zanellato, 
representando a Fundação Gaia no Conselho de 
Educação, tem contribuído com a construção das 
políticas que orientarão os trabalhos do Fórum. Em foco 
no Conselho Municipal de Educação, o processo que trata 
das normatizações da educação especial considerando 
que a inclusão em nosso município já é uma realidade. 
Em breve, iniciará no âmbito do Conselho a divulgação 
do Prêmio Mérito Educacional na sua 3ª edição e a 
organização do processo eleitoral que acontecerá entre 
os meses de setembro e outubro/2011.  

 

 
 

Alunos e Professores do IFSC participam de 

visita reflexiva no Gaia Village 

Grupo de 16 alunos e professores do curso de formação 
continuada em Gestão de Empreendimentos Turístico do 
Instituto Federal de Educação – IFSC, campus Garopaba, 
foram recebidos no dia 30 de junho pela equipe do GV, 
como atividade prática de conhecimento e integração com 
iniciativas de cunho sócio ambiental na região.   

 

O reconhecimento das bioconstruções e de tecnologias 
amigáveis associadas às edificações, tanto para geração 
de energia quanto para tratamento de efluentes 
domésticos, foram os principais temas para o grupo. Esta 
visita reflexiva foi proporcionada pelo Gaia Village como 
parte da parceria que mantém com o IFSC, e objetivou 
demonstrar práticas para empreendimentos e negócios 
sustentáveis na área do turismo em Garopaba.  

Conferencia Municipal de Assistência Social 
mobiliza a comunidade 
 
A 5a Conferência Municipal de Assistência Social, 
promovida na 2ª quinzena de julho, pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social mobilizou as organizações 
representativas da sociedade civil de Garopaba. Na ocasião 
foi apresentado um demonstrativo da Política de 
Assistência Social de Garopaba e seus respectivos 
programas. O tema central da Conferência: “Consolidação 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a 
Valorização dos seus Trabalhadores” foi abordado pela 
Profa. Elivete de Andrade, coordenadora do Curso de 
Serviço Social da UNISUL.  

 
Como representante de associações não governamentais, 
a Fundação Gaia integrou Grupo de Trabalho que debateu 
estratégias para erradicação da pobreza. Este GT 
apresentou e aprovou sugestão para implementação de 
hortas comunitárias como ferramenta de mobilização e 
integração de idosos e jovens com vistas a otimização da 
produção de alimentos orgânicos em Garopaba.   

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Escolas do Campo debatem Projeto Político 
Pedagógico 
 
A Coordenação do Programa de Sensibilização e 
Educação Ambiental Prof. José Lutzenberger participou 
de reunião dos dirigentes, professores e merendeiras de 
07 Escolas de áreas rurais de Garopaba, que teve lugar 
na Escola Municipal do Pinguirito durante a primeira 
semana de julho, visando apresentar e debater seus 
respectivos projetos político pedagógico- PPP. O 
planejamento, em fase inicial, está envolvendo 
professores, pais e alunos e aponta rumos a serem 
seguidos e/ou modificados para atender as necessidades 
de cada escola.  
 

 
 
O evento, facilitado pela Coordenação do Curso de 
Licenciatura “Educação do Campo” da UFSC e promovido 
pela Secretaria Municipal de Educação de Garopaba, 
evidenciou que a base fundamental de sustentação da 
educação do campo é que este território deve ser 
compreendido para muito além de um espaço de 
produção agrícola.  Neste sentido, o campo configura-se 
como espaço de novas relações entre o homem e a 
natureza e de novas relações entre o rural e o urbano.  
 

IFSC fortalece o debate sobre vocações 
turísticas de Garopaba  

Em permanente processo de capacitação do corpo 
docente e integração com a comunidade, o Instituto 
Federal de Santa Catarina/IFSC – Campus Garopaba 
promoveu no dia 28 de julho, evento sobre as vocações 
turísticas da região. Marta Fogaça, Secretaria de Turismo 
de Gravatal e Prefeito Luiz Carlos Luiz, abordaram as 
potencialidades turísticas de Garopaba, dentro do 
Programa Encantos do Sul. Equipe do Gaia Village 
contribuiu com profícuo debate que sedimentou o 
conhecimento sobre a vocação e diversificada oferta de 
produtos turísticos disponíveis no município, que vem se 
destacando nos Eventos e Mostras Nacionais do Setor, 
conforme salientou o Prefeito.  

 

Há consenso que se faz necessário o desenvolvimento de 
roteiros integrados baseados na cultura local, que 
promovam saúde, bem estar, ao mesmo tempo em que 
estimulem boas práticas ambientais e gerem qualidade 
devida também para quem recebe. Neste sentido, o IFSC 
contribuirá significativamente com a formação e 
qualificação de serviços do setor de turismo, lazer e 
hospitalidade.  

Sensibilização ambiental e saberes 

tradicionais quilombolas.  

No dia 07 de julho, 30 integrantes das comunidades 
quilombolas da Aldeia e Morro do Fortunato participaram 
da 2ª oficina de sensibilização ambiental, facilitada pela 
equipe do Programa Mostra Prof. José Lutzenberger, 
atendendo convite da Secretaria de Ação Social de 
Garopaba. Realizada no salão comunitário do Morro do 
Fortunato, a Oficina debateu aspectos relacionados à 
conservação e uso adequado e racional dos recursos 
naturais. A metodologia adotada privilegiou os saberes 
da comunidade com estímulo a adoção de tecnologias 
amigáveis como: captação de água das chuvas; 
aproveitamento múltiplo das águas cinza; tratamento de 
efluentes domésticos; manutenção das pequenas 
composteiras e horta comunitária no Bairro. 
 

 
As atividades são parte integrante do Projeto que 
beneficiou famílias quilombolas com a construção de 
casas, através da COHAB-SC. As próximas oficinas 
deverão apresentar e debater ferramentas e estratégias 
para geração de renda, a partir de ações já 
empreendidas e demandas próprias de cada comunidade.  
 

Conselho Municipal de Meio Ambiente entrega 
Regimento Interno ao Prefeito Municipal 
 
O Grupo de Trabalho Regimento Interno, composto por 
representantes do ICMBio – APA da Baleia Franca, OAB, 
Secretaria de Agricultura, ACIG, AMA e Fundação Gaia, 
após 04 reuniões de trabalho,  apresentou à Plenária do 
COMDEMA as  propostas de redação das modificações 
necessárias para que seu Regimento Interno passe a 
atender as alterações introduzidas pela Lei Municipal 
1478 de dezembro de 2010 que alterou a Lei de Criação 
do Conselho. A partir da nova lei, o COMDEMA passou a 
condição de órgão vinculado à Secretaria Municipal de 
Planejamento Territorial e Meio Ambiente 
desempenhando funções normativas, consultivas, 
deliberativas e de assessoramento. 

 
 

As contribuições do Grupo de Trabalho foram 
incorporadas ao Regimento, e submetidas à apreciação 
do Conselho, que reunido ordinariamente no dia 15 de 
julho, aprovou por unanimidade o documento que 
orientará as atividades do colegiado. No dia 20 de julho, 
grupo de 04 Conselheiros, representando o COMDEMA, 
fez entrega do Regimento Interno ao Prefeito Municipal, 
Sr. Luiz Carlos Luiz, com vistas à homologação via 
decreto. 
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