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Escola Arvoredo brinca e aprende na 

semana das crianças 

Um dia em comemoração a criança – pais e 
professores da Escola Arvoredo trouxeram um grupo 
de 32 pequenos estudantes, de 03 a 05 anos, dentro 
de sua agenda de atividades do “dia da criança”. 
Logo na chegada, em roda formada no pátio da 
sede, foram ouvidos os motivos do grupo: “ouvir os 
pássaros”, “ver os búfalos”, “correr”, “fazer 
piquenique”, entre outras expectativas expressadas. 
E tudo foi plenamente atendido. 

 

Na ida ao campo, foi possível ouvir e visualizar 
muitas aves silvestres, o que introduziu o assunto 
sobre os princípios de formação e expansão as 
florestas, e o papel desempenhado pelas aves. Pois 
que as aves, assim como os pequenos mamíferos, ao 
se alimentarem dos frutos das plantas promovem 
uma importante dispersão de sementes viáveis, 
enriquecendo a diversidade dos bosques.  Em 
seguida observaram os rebanhos de búfalos, de 
criação agroecológica, encantando-se com os 
pequenos terneiros. De volta a sede, o piquenique e 
as brincadeiras livres encerraram a visita da alegre 
turminha. 

  

 

 

 

 

 

Saneamento Básico em Garopaba– debate 

promovido pelo COMDEMA, por demanda 

da sociedade 

 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA 
promoveu debate público sobre o projeto de 
implantação da ETE - Estação de Tratamento de 
Efluentes do Ambrósio durante sua reunião ordinária 
de 06 de outubro. Conforme informação da entidade 
conselheira Associação dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Garopaba, os moradores do 
Ambrósio que solicitaram a suspensão do projeto, 
quando da audiência pública em julho do ano 
passado, permanecem descontentes e desfavoráveis 
ao projeto previsto pela CASAN. Justificam, 
inclusive, que a bacia hidrográfica onde serão 
descarregados os efluentes tratados é extremamente 
frágil, e que o Canal da Draga, corpo d’água 
escolhido para receber os efluentes tratados, não 
tem suficiente vazão.  

O COMDEMA, com o objetivo de acompanhar e 
contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de 
tratamento de efluentes do município resolveu: 1) 
Enviar oficio à CASAN solicitando disponibilização 
dos projetos e estudos ambientais relativos à ETE- 
Ambrósio; 2) Criar Grupo de Trabalho para tomar 
conhecimento desses materiais; e,  c) Aprofundar o 
debate junto com técnicos da Universidade, técnicos 
da Agência Estadual de Saneamento Ambiental, e da 
CASAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Estudantes de Escola de Lauro Muller 

visitam o Gaia Village, e remam em 

pranchas de pet 

 
Foto: @Likoska69 
 
Vindos do município de Lauro Muller, 20 alunos do 
ensino médio da Escola Estadual Walter Holthausen, 
foram recebidos para o café da manhã no Gaia 
Village. Participaram de palestra sobre a filosofia e 
as ações implementadas no Projeto Ambiental, e 
realizaram uma expedição à campo, para 
reconhecimento das práticas ambientais adotadas. 
Conforme a professora Paula da Silveira, uma das 
três professoras que acompanhava o grupo, “o Gaia 

é um projeto encantador em que vale trazer os 

estudantes para melhor compreensão do tema da 

sustentabilidade”.   

 
 

No período da tarde, o grupo foi carinhosamente 
recebido por Carol e Jairo na sede da ONG 
EcoGaropaba, que propõe a reciclagem a partir da 
descoberta da possibilidade de se construírem 
pranchas de surf com garrafas PET. Apresentado o 
projeto da EcoGaropaba, os estudantes foram 
praticar um pouco de StandUp divertindo-se nas 
águas da Lagoa da Garopaba. É Como disse a 
estudante Andressa da Silva, que pretende cursar 
biologia: “no Gaia compreende-se que é possível 

educar as pessoas para que todos tenham um futuro 

melhor”.   

 

UNESC mantém viva parceria com o Gaia 

A Pós Graduação em Ciências Ambientais da UNESC, 
incluiu o Gaia Village em sua grade extracurricular. 
No dia 24 de outubro, sob coordenação dos 
professores Robson dos Santos e Vanilde Zanette, 
grupo de 23 acadêmicos, a luz das concepções e 
ações do Gaia, debateu os princípios que orientam a 
maioria dos centros urbanos e as potenciais 
transformações que a sociedade atual poderá 
empreender na busca de um ambiente mais 
equilibrado.  

 

 

Uma visita a campo, até a região do Ouvidor, 
possibilitou reconhecimento in loco das atividades 
referentes a criação agroecológica dos búfalos, ao 
adensamento das florestas, a construção dos 
ambientes aquáticos e também sobre as edificações 
que reutilizam materiais construtivos e tem 
agregado diversas tecnologias de baixo impacto, 
como energia fotovoltaica e eólica, captação de água 
da chuva, aquecimento  das águas  a partir do calor 
do sol,  banheiros secos de compostagem e telhados 
vegetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gaia Village é palco para a 4ª Edição do 

BikeMarathon, atraindo atletas e sua 

atenção à natureza 

O Praia do Rosa BikeMarathon é uma prova ciclista 
de cross country para mountain bikes, com diversos 
níveis de dificuldade. Neste ano de 2015, pelo 
segundo ano consecutivo, o Gaia Village foi parceiro 
nos percursos com extensão de 30 km e 44 km, que 
passaram por áreas do Projeto Ambiental. 

 

No dia 25 de outubro o sol apareceu, e fez brilhar a 
largada, quando cerca de 700 inscritos participaram 
do circuito que inclui dunas, matas, morros, lagos e 
praias, em um cenário quase paradisíaco.  De acordo 
com o organizador do evento, André Borges, “o 

evento entrou de vez no calendário esportivo da 

região, que tem se consagrado como um local 

diferenciado para a realização de provas esportivas 

em meio à exuberante natureza, sendo também 

momento de grande confraternização entre 

esportistas amadores, profissionais e suas famílias.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacto Opuntia fícus, conhecido na região como 
“arumbeva”, floresce no costão da Praia do Ouvidor.  

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 

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

Agenda 

Reunião do COMDEMA 

Data: 05 de novembro - 18h00                     Local: ACIG 

 

Receptivo da UNESC 

Data: 07 de novembro – 08h00                    Local: Gaia Village 

 

Mostra Lutz: Receptivo da EM Norberto Floriano 

Data: 09 de novembro                                    Local: Gaia Village 

 

Receptivo da EM Marcilio Dias 

Data: 10 de novembro                                    Local: Gaia Village 

 

Receptivo da Escola Autonomia 

Data: 11 de novembro                                    Local: Gaia Village 

 

Receptivo da EE Maria da Glória 

Data: 12 de novembro                                    Local: Gaia Village 

 

Reunião da Câmara Técnica Gestão Territorial 

Data: 12 de novembro - 14h00                    Local: Sede APABF 

 

Reunião do Comitê Executivo do CONAPABF 

Data: 13 de novembro – 14h                         Local: Sede APABF 

 

Evento Final da 14ª Mostra Lutz 

Data: 21 de novembro                                    Local: Feira de Verão 

 

Plenária do CONAPABF 

Data: 27 de novembro                                    Local: Gaia Village 

 


