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14ª Edição do Programa de Educação 

Ambiental “Mostra Prof. José Lutzenberger”: 

o dia a dia dos projetos escolares 

Na comunidade de Areias de Palhocinha, as turmas 

do 4º e 5º ano da Escola Municipal Paula 

Martins pesquisam sobre a flora e fauna da Mata 

Atlântica.  

 

Durante oficina de reconhecimento de árvores 

nativas ministrada pela bióloga do Gaia, 

professores e estudantes perceberam a 

possibilidade de elaborar-se um guia ilustrado da 

flora existente no entorno da Escola. Com apoio 

dos vizinhos e pesquisa, irão preencher a ficha 

catalográfica das árvores, reportando 

características morfológicas, ecológicas e a história 

de cada uma.  O resultado será apresentado 

durante o evento final do Programa de Educação 

Ambiental – Mostra Prof. José Lutzenberger, 

previsto para novembro. 

 

 

 

 

 

 

Em trabalho cooperativo no Centro de Educação 

Infantil - CEI Garopaba pais e familiares 

envolvidos na transformação do pátio da Escola.  

 

Em mutirão, reciclando materiais que restaram da 

construção da escola, pais, professores e estudantes, 

confeccionaram bancos, uma composteira, e caixotes 

para compor uma horta vertical.  

 

No programa de ação que deixará a escola mais 

verde e amigável, seguirão o plantio de hortaliças, 

ervas medicinais e aromáticas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

EcoGaropaba inaugura sua sede junto à Lagoa 

da Encantada 

No ensolarado domingo, do dia 02 de agosto, a 

ONG ECOGAROPABA inaugurou sua sede às 

margens do canal da Lagoa da Encantada. Um 

gostoso café da manhã acolheu os visitantes, 

enquanto Jairo Lumertz orientava a confecção de 

prancha de surf de garrafas pet aos jovens que 

participaram do evento.  No final da manhã, foi 

possível utilizar as pranchas, remando pela Lagoa. 

A sede da ONG conta com banheiro seco, 

composteira, tratamento de efluentes por zona de 

raízes e pequena horta. Além das pranchas de surf 

de garrafa pet, a ONG oferece oficinas de 

artesanato com reciclagem de materiais diversos.  

 
Foto: @likoska69  
 

No final do ano de 2013 a EcoGaropaba teve 

aprovado plano de implantação de um espaço para 

fabricação das pranchas, através do Edital de 

Economia Verde – parceria do estado de Santa 

Catarina, BNDES e SEBRAE. O Projeto Gaia Village 

intermediou a cedência do terreno onde foi 

construída a sede, onde serão recebidas escolas 

para oficinas de educação ambiental e atividades 

com as pranchas na Lagoa da Garopaba, 

estimulando a prática de esportes náuticos e a 

percepção objetiva dos potenciais da reciclagem. 

 
Foto: @likoska69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mini Hortas Urbanas em Garopaba  

Hortas urbanas tem-se disseminado por todas as 

cidades do planeta. Revitalizando o uso do espaço 

urbano, permite a interação dos vizinhos em outras 

bases, aumenta as áreas verdes e diminui o 

impacto do transporte nos alimentos. O Programa 

de Mini Hortas Urbanas da Associação Comercial e 

Industrial de Garopaba – ACIG se insere nesse 

contexto, numa proposta de sua Diretoria do Meio 

Ambiente e Urbanismo e do Núcleo da Mulher.  

 

Já em setembro serão identificados interessados e 

locais com potencial para a instalação de um 

“jardim comestível”. A EPAGRI é parceira do 

projeto, viabilizando sementes, mudas, substrato 

orgânico e orientação técnica para a implantação 

das mini-hortas. De acordo, com a bióloga Sandra 

Severo “espera-se que o envolvimento de todos 

motive a produção local de alimentos orgânicos, 

produzidos com ética, amor e responsabilidade 

ambiental”. 

 

Condutores Ambientais do IFSC - aula prática 

no Gaia Village 

Numa aula prática do curso de Condutores 

Ambientais do IFSC – Campus Garopaba, os 

estudantes visitaram o Gaia Village onde 

participaram de roda de conversa sobre a filosofia e 

ações que norteiam o Projeto, e realizaram 

atividade de campo. Tendo como guias os 

professores João Quoos e Juliani Walotek 

percorrem o caminho central do Gaia até a Praia do 

Ouvidor, e de lá seguiram pelo roteiro da Caranha 

até a Praia da Barra. Numa parceria, o curso tem 

utilizado caminhos internos do Gaia Village como 

ferramentas pedagógicas.  

 

 

 



Complexo de Geração Eólica em área da APA 
da Baleia Franca – Câmaras Técnicas do 
CONAPABF recebem e avaliam EIA RIMA 

O projeto da RDS Energias, empresa catarinense 
com foco na geração de energia a partir de fontes 
renováveis, teve seu EIA/RIMA (Estudo de Impacto 
Ambiental) apresentado para as quatro Câmaras 
Técnicas do Conselho Gestor da APA da Baleia 
Franca em 17 de agosto, na UDESC. No mesmo 
dia, as câmaras iniciaram a análise para a 
elaboração do parecer a ser submetido ao 
CONAPABF em reunião plenária extraordinária 
convocada para o dia 1º de setembro. 

 

A proposta da empresa é instalar um complexo 
para a geração eólica de 568,2 MW nos municípios 
de Laguna, Tubarão e Jaguaruna. Em área prevista 
de 3.700 hectares, 73% da qual situada na área da 
APABF, serão instalados 249 aerogeradores. O 
empreendimento que se encontra em licenciamento 
na FATMA, também busca a anuência do ICMBIO – 
órgão gestor da APA da Baleia Franca. 

 

O empreendimento que passará a compor a matriz 

energética renovável do país trará benefícios 

econômicos diretos para a região, gerando renda 

para os proprietários que locaram suas terras para 

instalação dos aerogeradores e significativo aporte 

de recursos ao Estado e municípios, através da 

receita oriunda dos impostos (ICMS e ISS). Ciente 

dos benefícios econômicos, as câmaras técnicas do 

CONAPABF focaram seus questionamentos nos 

possíveis impactos ambientais, pela possibilidade 

dos ruídos dos maquinismos afetarem baleias e 

golfinhos. E também sobre os riscos de colisão de 

aves migratórias com as hélices dos aerogeradores. 

O parecer técnico final e recomendações deverão 

ser apreciados pelo Conselho Gestor da APA da 

Baleia Franca. 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificar, Fortalecer o Turismo no território 

da APA Baleia Franca. 

Na condição de integrantes do Comitê Gestor, a 

Fundação Gaia/Gaia Village participou do 

Lançamento do Projeto de Fortalecimento do 

Turismo na APA da Baleia Franca, promovido pelo 

SEBRAE/SC.  

 

O evento aconteceu no dia 08 de agosto na 

Fazenda Verde by Neco. Na ocasião foi assinado 

convênio entre SEBRAE, ICMBio, Prefeituras de 

Laguna, Imbituba, Garopaba e instituições que 

fazem parte do Comitê Gestor do Projeto.   

 

Na sequência, o dia 20 de agosto foi reservado 

para oficina de trabalho do Comitê Gestor do 

Projeto, que se reuniu na UDESC – Laguna, para 

oferecer contribuições a elaboração do plano de 

marketing do Projeto.  Facilitado por Tânia Brizola e 

Márcia Godinho, consultoras do SEBRAE, foram 

identificados pontos fortes e fracos em gestão, 

estrutura, produtos, serviços, sustentabilidade e 

articulações do setor de turismo nos três 

municípios. De acordo com Tânia, “pesquisas 

recentes indicam que a expectativa do turista é 

encontrar: naturalidade no atendimento, 

hospitalidade, honestidade, gastronomia 

diferenciada, atividades para todas as idades, 

informações sobre atrativos locais, segurança, 

conforto e simplicidade, autenticidade da cultura, e 

preocupação com sustentabilidade”.   

 

Márcia acrescenta que é “totalmente viável 

implantar estratégias para transformar pontos os 

fracos da região em potencialidades, envolvendo 

todo o trade turístico e o fortalecimento da gestão 

compartilhada”. 



Conselhos debatem cidadania e participação 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA da Prefeitura Municipal de 
Garopaba/SC oportunizou encontro entre 
integrantes dos 09 conselhos municipais de 
Garopaba.  Tendo a Câmara Municipal como 
parceira, o encontro abordou o papel dos conselhos 
em prol de uma gestão compartilhada entre os 
entes públicos e a sociedade civil. O encontro 
facilitado por Simão Marrul Filho, analista ambiental 
da APA da Baleia Franca, visitou as bases da 
participação social nos conselhos, como espaços de 
construção do bem comum e de mediação de 
interesses e conflitos inerentes ao uso dos 
recursos.  

 

O grupo discutiu questões como a democratização 
da gestão da sociedade, como prevista na 
Constituição de 1988 e outros marcos legais, que 
demanda uma maior corresponsabilidade da 
sociedade civil, frente ao que pode ser percebido 
como pouca disponibilidade de participação. Nas 
palavras de Elsita Thorstenberg, Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, “o desinteresse e a 
ausência dos jovens da maioria das instâncias de 
decisão demonstra o quão esses desconhecem a 
importância desses espaços, como estratégia de 
fortalecimento da cidadania e da 
corresponsabilidade por um lugar melhor, mais 
qualificado e mais justo para todos”.  
 
 
 

 
 
 
O COMDEMA se reúne na sede da ACIG, às 17 
horas de todas as primeiras quintas-feiras de cada 
mês. Tendo como pauta questões e projetos 
relevantes para a sustentabilidade de Garopaba, as 
reuniões são abertas ao público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como financiar projetos socioambientais?  

Recursos financeiros são realmente o maior 
obstáculo para viabilizarmos nossos melhores 
projetos e sonhos? Ou seriam outros desafios 
pessoais e organizacionais? Responder essas e 
outras questões foi tarefa dos participantes do 
curso de Elaboração de Projetos e Captação de 
Recursos, promovido em 15 de agosto, no Gaia 
Village em parceria com Empregos e Cia.  

 

O grupo e os facilitadores, Alexandre Castro e 
Daniela Reis, exploraram as crenças por trás dos 
paradigmas da escassez e da 
abundância. Refletiram sobre a relevância de 
empreender com bons propósitos. Avaliaram 
algumas das estratégias utilizadas por empresas 
para investir recursos em projetos gerados por 

organizações do terceiro setor. E, por fim, 
debateram sobre as novas ferramentas de 
financiamento coletivo, em que indivíduos decidem 

investir e viabilizar projetos nos quais acreditam.  

  

EPAGRI e IFSC fomentam turismo de base 

comunitária 

O Gaia Village sediou oficina de empreendedorismo 
no setor de turismo promovida pela EPAGRI, tendo 
a equipe do IFSC como facilitadores. Com o 
objetivo de qualificar pequenos negócios familiares 
como engenhos de farinha, pousadas, artesãos, 
agricultores orgânicos e grupos quilombolas. A 
oficina teve por público alvo os empreendimentos 
familiares que integram a Associação de 
Desenvolvimento Territorial Costa Catarina/ ADTC 
dedicada ao fomento do turismo de base 
comunitária, referendando a diversidade histórica e 
cultural como tesouros/atrações. 

De acordo com Adreane Maria Scopel, extensionista 
rural da EPAGRI, “tem-se a previsão de apoio 
financeiro do Programa SC Rural a ser investido na 
infraestrutura desses pequenos negócios”.  Disse 
ainda que “as oficinas devem ter continuidade com 
apoio do IFSC, pois são fundamentais para motivar 
pequenos empreendedores a investir nos ativos de 
que dispõem. Isto para melhor receber turistas que 
procuram pequenas pousadas ou desejam conhecer 
os modos tradicionais da produção de alimentos.” 
Participaram agricultores orgânicos, agricultores 
proprietários de engenhos tradicionais de farinha, e 
grupo de mulheres quilombolas que produzem pães 
e geleias, artesãos e pousadeiros.  
  

 

 



Associações Empresariais debatem plano de 

manejo da APA da Baleia Franca 

No dia 27 de agosto, os presidentes das 

Associações Empresariais da Região Sul de Santa 

Catarina reuniram-se no Gaia Village para debater 

sobre meio ambiente. As boas vindas foram dadas 

através de uma visita técnica a campo, quando 

Dolizete e Alegria apresentaram as ações de 

restauração da paisagem, a criação agroecológica 

de búfalos, edificações e tecnologias de baixo 

impacto, geração de energia limpa, e tratamento 

de efluentes. 

 

De volta a sede, o principal tema do encontro foi o 

Plano de Manejo da APA da Baleia Franca e a 

importância de empreendimentos sustentáveis. 

Pelo ICMBio, o analista ambiental Simão Marrul 

Filho discorreu sobre o Plano de Manejo, que será 

elaborado com a participação de técnicos, de 

membros do conselho gestor da APABF, e da 

comunidade através de oficinas. Isto permitirá 

desenhar-se uma visão de futuro para o território, 

incluindo um conjunto de políticas públicas.  Frisou 

que uma área de proteção ambiental, mais do que 

desafios, pode trazer oportunidades de bons 

negócios.  “Comercializar algo que tenha um selo 

ou um certificado de produto ou serviço produzido 

numa APA agrega muito valor. O desafio é montar 

um plano que pense a gestão do território em que 

os negócios são possíveis da melhor forma e com o 

menor impacto ambiental”. 

 

O vice-presidente regional sul da FACISC, Carlos 

Becker Fornazza, observou sobre a importância das 

Associações Comerciais participarem desse 

processo. Segundo ele, “a FACISC agrega 

diferentes segmentos, desde empresas comerciais, 

industriais, do agronegócio, serviços, do turismo, 

gastronomia e hotelaria e com certeza irá contribuir 

na construção do plano de manejo da APA da 

Baleia Franca”, ressaltando que as Associações 

Comerciais de Imbituba, Tubarão e Jaguaruna tem 

assento no Conselho da APABF. 

 

 

 

 Joaninha, inseto da família Coccinellidae, explora 
ambiente de cogumelos que se expandem em 
tronco caído no pomar.  
 

 

Agenda 
 

Imagem do Mês 

Plenária Extra Conselho da APA da Baleia Franca 

Data: 01 de setembro / 13h30 

Local: Gaia Village 

 

Lançamento Plano Desenvolvimento Garopaba 

Data: 09 de setembro/ 19h 

Local: Câmara Vereadores Garopaba 

 

MLutz: oficina de horta e composteira 

Data: 10 de setembro 

Local: EM Agostinho Botelho 

 

MLutz: Receptivo CEI Beijinho Anjo 

Data: 15 de setembro / 14h 

Local: Gaia Village 

 

Reunião Comitê Gestor Projeto Turismo na APABF 

Data: 15 de setembro/ 18h30 

Local: Gaia Village 

 

Semana da Baleia Franca (Roteiros Culturais) 

Data: 25 e 26 de setembro 

Local: Roteiro do Siriu e Roteiro da Caranha 

 

III Feira do Livro de Garopaba 

Data: 23 a 24 de setembro 

Local: Feira de Verão 

 

Encontro com educador José Pacheco 

Data: 27 de setembro / 8h30 

Local: Paróquia São Joaquim 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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


