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Fundação Gaia – Legado Lutzenberger  

 

 

 

15ª edição do Programa de Educação 

Ambiental Professor José Lutzenberger– 

oficinas nas escolas 

 

Na comunidade da Costa do Macacu, a Escola 

Municipal Acácio Bento, solicitou uma oficina 

sobre receitas de repelente natural a base de fumo, 

sabão, pimenta, atalho e taggets. Facilitada pela 

bióloga do Gaia, e observando a horta vertical e o 

pomar da escola, os professores e 18 estudantes do 

4º e 5º ano participaram do processo de confecção 

de 04 receitas. Questões relativas aos diversos 

problemas que podem advir do uso de agrotóxicos 

foram abordadas, tanto em relação aos nutrientes 

dos alimentos, quanto à vida e dinamismo dos solos.  

 

 

Ao final, os alunos expressaram em linguagem visual 

os temas da oficina, realizada naquele dia 15 de 

setembro.  

 

 

 

 

 

 

 

A adoção de bons hábitos alimentares é uma das 

ênfases nas quais a Escola Municipal Maria 

Ferreira Couto - comunidade do Ambrósio – vem 

trabalhando com seus estudantes. Dia 12 de 

setembro, a bióloga do Gaia esteve na escola para 

orientar uma oficina, que se iniciou pela 

identificação, reconhecimento e coleta de Plantas 

Alimentícias Não Convencionais – PANC’s , no pátio 

da escola. A oficina seguiu no refeitório, onde as 

crianças prepararam saladas coloridas, suco de 

beterraba, e o brigadeiro saudável de banana, 

amendoim, aveia, e açúcar mascavo. 

 

No mesmo sentido, de buscar formas de minorar o 

impacto ambiental que nossa sociedade gera nas 

ações do quotidiano, o grupo de crianças do pré-

escolar da Escola Arvoredo promoveu oficina sobre 

produtos de limpeza. Tendo por facilitadora a bióloga 

do Gaia, dia 16 de setembro foram demonstradas 

quatro receitas de produtos de limpeza que agridem 

menos o ambiente, elaborado a base de vinagre, 

álcool, sal amoníaco sabão de coco, sabonete e 

extrato de eucalipto. Foi elaborado sabão líquido, 

desinfetante, amaciante de roupa, e limpa vidros. A 

parte final da oficina foi dedicada a comprovação da 

eficiência do limpa vidros a base de vinagre, que foi 

aprovada. 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



 

Parte do processo de reciclagem de resíduos sólidos 

foi o tema da visita promovida pelo Centro de 

Educação Infantil Othilia Teixeira – comunidade 

da Limpa. Alunos e professoras visitaram a Central 

de Triagem de Resíduos Sólidos, sendo recebido por 

Rogério Winter, Gerente da Central, que apresentou 

o processo desde o recebimento do material, a 

triagem para a reciclagem, e o encaminhamento de 

resíduos finais para o aterro sanitário. O volume de 

embalagens pet, caixas de papelão, latas de 

alumínio, vidros e mesmo de equipamentos 

eletrônicos triados para posterior reciclagem, como 

matéria prima de outros produtos, impressionou os 

estudantes. 

 

 

COMDEMA discute Plano Municipal de 

Arborização Urbana 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, em 01 de setembro, aprovou a redação 

da proposta da Lei do Plano Municipal de Arborização 

Urbana de Garopaba, que irá encaminhar à Câmara 

de Vereadores. Este será um instrumento de 

planejamento municipal, para a implantação da 

política de plantio, preservação, manejo e expansão 

da arborização na cidade. Contém diretrizes que 

orientam o que, como, quando e onde plantar; 

orientações sobre a manutenção dos plantios e poda 

de cada espécie, bem como a responsabilidade dos 

cidadãos e dos gestores públicos no tocante ao 

manejo da arborização nas vias públicas e áreas 

residenciais de Garopaba. O COMDEMA deverá 

buscar, juntamente com a Prefeitura Municipal, uma 

área para o estabelecimento de horto florestal que 

poderá ser criado dentro do regime de parceria 

publico privada, para a produção de mudas nativas. 

Antes de ser encaminhado ao Legislativo Municipal  a 

proposta será apresentada e debatida com a 

comunidade de Garopaba.  

 

 

 

 

 

Conselho Gestor da APA da Baleia Franca elege 

conselheiros  

O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da 

Baleia Franca, Unidade de Conservação Federal, 

administrada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio,  renovou 

no dia 22/09/2016, sua composição para o biênio 

2016-2018. 

Para o preenchimento das 42 vagas, distribuídas de 

forma igualitária, entre organizações que 

representam interesses do poder público (Setor 

Governamental), organizações de usuários de 

recursos (Setor de Usuários de Recursos Naturais) e, 

organizações não governamentais que atuam na 

área ambiental (Setor ONG Ambientalistas), 

candidataram-se 57 entidades. A eleição, que 

ocorreu na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, 

em Garopaba/SC, oportunizou que cada setor 

elegesse seus representantes. 

 

 
 

Uma semana depois, dia 29 de setembro, reuniu-se 

no Gaia o Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 

em reunião de prestação de contas e balanço das 

atividades do biênio que se encerra. Como destaque, 

a apresentação das atividades desenvolvidas pelas 

Câmaras Técnicas, a apresentação do processo de 

elaboração participativa do Plano de Manejo, e ainda 

a avaliação do Conselho. No período da tarde foi 

dada posse aos novos conselheiros eleitos, 

recompostas as 05 Câmaras Técnicas, o Grupo de 

Trabalho do Regimento Interno, e o Grupo de 

Trabalho Indicação Geográfica. Também foi eleito o 

Comitê Executivo sendo: UDESC, CCI e Fundação 

Gaia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro Educacional Evolução visita o Gaia 

Na tarde ensolarada do dia 08 de setembro, foram 

recebidos no Gaia com uma roda de conversa 

estudantes do 7º ano do ensino fundamental do 

Centro Educacional Evolução, de Imbituba. Atividade 

promovida pela professora Carla os alunos vieram 

ampliar suas informações sobre sustentabilidade e 

tecnologias de baixo impacto.  

 

A bióloga do Gaia relatou sobre os princípios que 

orientam as ações do projeto, elencando exemplos 

como os aplicados às construções onde foram 

reciclados materiais construtivos, os processos de 

compostagem aplicados nos banheiros secos, e nas 

composteiras dos resíduos de cozinha, assim como 

as tecnologias ali aplicadas na geração de energia 

renovável. No trajeto até a região do Ouvidor 

observaram o método agroecológico de criação dos 

búfalos, e as atividades de plantio e adensamento 

das áreas florestadas com espécies nativas 

localmente produzidas. Na praia, despediram-se da 

paisagem com um lanche a base de produtos 

naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Gestor do Projeto Rota da Baleia 

reforça seus objetivos 

“Posicionar a APA da Baleia Franca como destino 

turístico de excelência no segmento de ecoturismo, 

por meio do aumento da competitividade e 

sustentabilidade dos pequenos negócios, e pela 

obtenção do registro de Indicação Geográfica para o 

Turismo de Observação de Baleias, contribuindo para 

organização e promoção da atividade e consequente 

minimização da sazonalidade da demanda turística 

regional”. 

 

 

Esta é a visão do Projeto Rota da Baleia, iniciativa do 

SEBRAE em parceria com as Prefeituras de 

Garopaba, Imbituba e Laguna. A governança do 

projeto se dá através do Comitê Gestor, do qual o 

Gaia é parte integrante. Em reunião, realizada no dia 

27 de setembro, em Imbituba, o Comitê Gestor 

avançou na definição de seus objetivos, dentre os 

quais: a difusão da comunicação das ações do 

Projeto e dos parceiros; a indicação de temas para  

palestras, cursos, oficinas que atendam as 

demandas prioritárias do turismo de observação de 

baleias no território; monitorar e avaliar as ações 

desenvolvidas, bem como fortalecer a integração das 

ações desenvolvidas pelo Projeto Rota da Baleia, no 

sentido de potencializar o segmento do ecoturismo 

no litoral centro-sul catarinense.  

 

 

 

 
 

Flores que nascem espontaneamente no pátio do 

Gaia. 1 e 2: Gramíneas; 3:Trevo; 4:Crepe do Japão; 

5:Tiririca e 6:Lantana. 

Imagem do Mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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