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Qualificação da Educação Ambiental para a 

Gestão de Unidades de Conservação 

Dentro do projeto de qualificação de seu Conselho 

Gestor, a APA da Baleia Franca oportunizou a 

participação da Fundação Gaia, por sua bióloga 

Sandra Severo, no Curso de Formação em 

Educação Ambiental promovido pelo ICMBio. 

Bastante extenso, o curso se divide em três 

módulos sendo que o primeiro, focado no modelo 

de desenvolvimento e suas implicações, se realizou 

de 12 a 21 de agosto, em Iperó/SP, nas 

dependências da ACADEBIO, espaço criado pelo 

ICMBio dedicado ao ensino e trocas em prol da 

conservação da biodiversidade. O 2º módulo, que 

privilegia o conhecimento sobre as diferentes 

concepções da educação ambiental, acontecerá no 

período de 22 de setembro a 03 de outubro. E no 

3º e último módulo (abril de 2015) os participantes 

irão desenvolver projetos de educação ambiental e 

gestão participativa para suas respectivas regiões.  

 

O curso visa capacitar gestores de Unidades de 

Conservação e parceiros para o desenvolvimento 

de processos formativos com foco no 

fortalecimento de espaços democráticos na gestão 

ambiental dessas áreas protegidas. De acordo com 

Sandra, o curso está pautado na percepção de que 

a crise ambiental se insere em um contexto 

histórico e sociopolítico muito mais amplo, que 

pode ser entendido como uma crise civilizatória 

decorrente do modelo de desenvolvimento 

adotado. Decorre daí, a importância de conhecer e 

debater os princípios que fundamentam a gestão 

pública, a Política Nacional do Meio Ambiente e 

seus instrumentos, e o papel da educação na 

promoção da gestão participativa. 
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Workshop em gestão de resíduos sólidos.  

Dentro da parceria entre Empregos&Cia e Gaia 

Village, dia 22 de agosto Fabíola Pecce realizou 

workshop de capacitação para a elaboração de 

projetos de captação de recursos para a 

implantação de Planos Municipais de Gestão dos 

Resíduos Sólidos. Sancionada em agosto de 2010, 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – 

estabeleceu os princípios, objetivos, instrumentos e 

diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos no 

país, assim como o prazo de quatro anos para que 

os municípios implantem seus planos. A 

responsabilidade compartilhada pelo produto em 

todo seu ciclo de vida é um dos princípios 

estabelecidos pelo PNRS, o que gera obrigações 

para os titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, fabricantes, 

importadores, atacadistas, varejistas, e 

consumidores.  

De acordo com Fabíola, um dos desafios da nova 

lei é a implantação do que se denomina logística 

reversa, ou seja, estabelecer-se o caminho por 

onde os resíduos gerados pelos diversos produtos 

colocados no mercado possam retornar aos 

fabricantes, para que sejam tratados, reciclados ou 

reaproveitados. Atualmente, a logística reversa 

está estabelecida para o retorno de pilhas, pneus e 

embalagens de agrotóxicos. Mas ainda não foi de 

todo adotada pelo setor de eletroeletrônicos, por 

exemplo. 

 

Para Maria Monteiro, técnica da Secretaria de 

Infraestrutura de Garopaba o “workshop PNRS foi 

muito instrutivo e servirá como ferramenta 

essencial para o desenvolvimento do Plano de 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do 

Município, criado em 2012”. 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

http://www.ecodesenvolvimento.org.br/noticias/nova-politica-preve-responsabilidade-de-empresas
http://www.ecodesenvolvimento.org.br/noticias/nova-politica-preve-responsabilidade-de-empresas


 

CONAPABF renova sua composição 

O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental 

da Baleia Franca – CONAPABF renovou sua 

composição para o biênio 2014-2016.  

 

Em processo eleitoral encerrado dia 21 de agosto, 

nas dependências do Gaia Village, foram eleitos 

representantes de 13 entidades do setor público, 

14 do setor de usuários dos recursos, e 09 de 

ONGs ambientalistas, que passarão a atuar como 

protagonistas  da gestão da unidade, atuando na 

formulação de políticas públicas e de normas de 

acesso e uso dos recursos ambientais no território 

da APA. 

 

O Conselho Gestor da APA BF se constitui como um 

espaço público onde se busca conciliar os melhores  

interesses da cidadania com as responsabilidades 

do poder público, suportado pela 

representatividade das organizações que 

pleitearam assento. A Plenária de Posse dos 

Conselheiros acontecerá em 12 de setembro, no 

Gaia Village, quando também haverá recomposição 

das câmaras técnicas e do comitê executivo do 

Conselho Gestor da APA da Baleia Franca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragon Dreaming – Um processo para sonhar, 

planejar, praticar e celebrar. 

No ultimo final de semana de agosto grupo de 10 

participantes atendeu ao chamado da Empregos & 

Cia e do Gaia Village para aprender sobre design de 

projetos colaborativos, utilizando o método Dragon 

Dreaming. 

 

Facilitado com muito carisma por Daniela Reis, o 

Dragon Dreaming pode ser entendido como uma 

técnica de fácil aplicação utilizada com pioneirismo 

pela Fundação Gaia da Austrália para integrar: 

Crescimento Pessoal, expressado pelo compromisso 

com sua própria cura e empoderamento; 

Construção de Comunidades, através do 

fortalecimento das comunidades em que você 

participa; e, Serviço a Terra, com intenção de 

aumentar o bem estar e florescimento de toda a 

vida.  

 

Associação Empresarial de Garopaba promove 

palestra motivacional para associados 

No dia 13 de agosto, a ACIG oportunizou para seus 

associados uma palestra motivacional “Seja um 

Profissional Extraordinário” facilitada pelo consultor 

empresarial Edson Oliveira.  

 

Para Andréia Gonçalves, do Gaia Village, que 

participou do evento “o palestrante abordou temas 

muito especiais e de grande valia nas relações 

interpessoais, enfatizou a importância da gratidão e 

do servir, colocou que ser grato diante da vida 

transforma nossas atitudes e que o servir é um 

grande aliado para o auto melhoramento, traz a 

humildade e o espírito de cooperação, 

harmonizando a convivência com as pessoas que 

conosco partilham o cotidiano”. O palestrante 

evidenciou que, para se chegar onde se quer é 

imprescindível traçar metas e agir com foco, 

disciplina, comprometimento e desejo de 

superação.  

 



 

Jardim Nhanderu constrói cabana do tipo Yurt 

Yurt é a habitação tradicional dos povos nômades 

dos estepes da Ásia Central. A técnica usada há 

cerca de 3000 anos foi adotada pelos movimentos 

de ecovilas e permacultura por sua praticidade, 

mobilidade e baixo custo. 

 

Nos dias 23 e 24 de agosto, pais, educadores e 

crianças do Jardim Nhanderu iniciaram, em regime 

de mutirão, a construção de 08 metros de 

diâmetro, com estrutura e vigas de bambu doadas 

pelo Gaia. O Yurt, baseado nos conceitos da 

sustentabilidade, será mais um espaço de vivência 

das crianças que frequentam o Jardim Nhanderu, 

que adota a pedagogia Waldorf como princípio de 

educação e tem sede junto ao Gaia Village.  Na 

opinião das crianças, essa cabana será “o lugar da 

diversão”, “a casa de ouvir histórias” e também 

“uma sala de aula diferente”. 

 

A atividade foi facilitada pela equipe do 

“Naturalmente”, de Porto Alegre, que visa difundir 

soluções sustentáveis e produção de artefatos e 

construções em bambu. 

http://espaconaturalmente.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

 
 

As samambaias fazem parte do grupo das 

Pteridófitas. Do grego pteridon, que significa 'feto'; 

mais phyton, 'planta'. Observe como as folhas em 

brotamento apresentam uma forma que lembra a 

posição de um feto humano no útero materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Imagem do mês 

Agenda 

 
 

CURSOS E OFICINAS NO GAIA VILLAGE 

 
 

Curso Paisagismo Ecológico 

Data: 22 e 23 de agosto 
Facilitação:  Toni Backes 

 

 
 

Informações e Inscrições: 

Site: www.empregosecia.com 

Email: cursos@empregosecia.com 
Fones: 48-3354-0971 e 48-9914-3527 
 

MLutz: Visita de Planejamento à 10 Escolas 

Data: 02, 03, 04, 05 e 08 de setembro.      

 

Curso de Paisagismo Ecológico – 1º Módulo 

Data: 05 e 06 setembro                Local: Gaia Village 

 

Receptivo Colégio Evolução 

Data: 09 de setembro                   Local: Gaia Village 

 

Mlutz: Oficina de reciclagem 

Data: 11 de setembro        Local: Creche Campo Duna 

 

Plenária CONAPA Baleia Franca 

Data: 12 de setembro                  Local: Gaia Village 

 

MLutz: Oficina de Corantes Naturais 

Data: 16 de setembro           Local: Escola Arvoredo 

 

MLutz: Oficina sobre Águas 

Data: 17 de setembro      Local: Creche Areias Palhocinha 

 

Dia Internacional de Limpeza das Praias 

Data: 20 de setembro            Local: Praia do Ouvidor 

 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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