
             

                       Boletim Informativo do Gaia Village                Outubro 2017 

Fundação Gaia – Legado Lutzenberger  

 

 

 

 

16ª Edição Programa de Educação 
Ambiental estimula o uso de tecnologias de 

mídia para falar sobre responsabilidade 

 

Buscando uma maior ressonância com as novas 

realidades e com o intuito de revitalizar o 

envolvimento e engajamento dos professores e 

estudantes, nesta temporada estão sendo 

incentivadas e apoiadas a criação e 
desenvolvimento de vídeos e exposições 

fotográficas como ferramenta de educação e 

troca de experiências.  

Nesse sentido, durante o mês de setembro, as 

27 escolas da Rede Pública Municipal e Estadual 

e da Rede Privada foram capacitadas para 

criação de roteiros e vídeos, envolvendo 

estudantes e professores em todo o processo. 

 

O evento final da Mostra Lutz 2017 acontecerá 

em 24 de novembro, e apresentará os 

resultados deste trabalho através de 

Instalações / Mostras de Vídeos, Reportagens e 

Exposições Fotográficas refletindo o olhar 

responsável de cada Escola sobre seu cotidiano.  

 

 

16ª Edição Programa de Educação 

Ambiental inicia parceria com o Programa 

Jovens Repórteres do Meio Ambiente 

 

A FEE - Foundation for Environmental Education 

(Fundação para Educação Ambiental), 

http://www.fee.global/, considerando a 

credibilidade e consistência do trabalho do 

Programa de Educação Ambiental, desenvolvido 

pela SME, Fundação Gaia e Gaia Village, 

selecionou as três escolas estaduais que atuam 

no município para participar do Programa 

Jovem Repórteres do Meio Ambiente (JRMA). 

Criado em 1994 o JRMA existe em 35 países, e 

é representado no Brasil pelo Instituto 

Ambiente em Rede (IAR). 

 

Segundo Ricardo Cerutti, Diretor do IAR e 

coordenador do JRMA no Brasil, “o programa é 

voltado para a educação ambiental e a 

cidadania, incentiva os jovens a tomar atitudes 

sobre questões ambientais, reportar e divulgar 

histórias, pesquisas e ações, tanto em benefício 

do meio ambiente quanto a denúncias e 

descasos que precisam de atenção e destaque.”  

Ele complementa que este ano o foco é 

incentivar jovens, de 11 a 18 anos, a 

produzirem reportagens exclusivamente 

voltadas para o tema dos Resíduos Sólidos. 

  

 

Notícias & Integração com a Comunidade 
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Receptivos no Gaia 

Este mês, o Gaia recebeu 03 grupos de 

visitantes, mediante agendamento, 

contabilizando 56 visitantes.  

02 e 20.10.2017: CRAS 

Em comemoração ao Dia do Idoso e ao Dia da 

Criança, a coordenação do Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS, do Campo Duna, 

trouxe um grupo de 21 idosos para conhecer o 

Gaia. Foi o momento de interagirem com 

algumas ações em campo e na sede do Projeto, 

através de passeio no trenzinho que também 

proporcionou alegria e diversão. No Espaço 

Gaia, um lanche coletivo servido ao som de 

violão encerrou o encontro. 

 

No dia 20 de outubro foi a vez das crianças, 

atendidas pelo CRAS, movimentarem o pátio do 

Gaia quando conheceram as tecnologias 

amigáveis de tratamento de resíduos, 

composteira, círculo de bananeiras e banheiro 

seco.  O processo do manejo dos búfalos e o 

enriquecimento das florestas com palmito foi a 

atração da trilha guiada.  

 

 De acordo com Rafaella Abade, Assistente 

Social Coordenadora do Centro, “as visitas ao 

Gaia atenderam um dos objetivos do CRAS que 

é proporcionar espaço de convivência para os 

grupos e fortalecimento de vínculos com a 

comunidade”.   

 

 

 

 

 

24.10.2017:  Escola Municipal Alberto Stein 

de Blumenau 

"Ter vindo aqui superou minhas expectativas. 

Eu já tinha lido a respeito, mas ver como é feito 

o trabalho de vocês fez com que eu pensasse e 

repensasse até meus valores e é claro que vou 

colocar tudo isso em prática em sala de aula. 

Vou embora levando muito aprendizado.” 

Depoimento da Professora Alcione Abreu. 

Assim foi o 24 de outubro, um dia que 

oportunizou conhecimento e trocas de 

experiências entre equipe do Gaia e grupo de 

25 professores da Escola Municipal Alberto Stein 

de Blumenau, através de roda de diálogo e 

expedição à campo para conhecer as ações e 

tecnologias de baixo impacto desenvolvidas no 

Gaia. 

 

 

 

Curso de Acroyoga – Acrobacia Yoga e 

artes terapêuticas 

Criada a partir do sistema tradicional do yoga, 

técnicas acrobáticas, e de massagem, a prática 

da acroyoga gera benefícios físicos e 

emocionais, cultiva a confiança e amplia a 

percepção de comunidade. Ludmilla Cançado 

ministrou um curso em acroyoga no Espaço do 

Ouvidor do Projeto Gaia Village, de 12 a 15 de 

outubro, com a frequência de 50 participantes.  

 

 

 

 



Participação em Conselhos e Eventos na 

Comunidade 

Em outubro, o Gaia se fez presente em 03 

eventos promovidos pela Comunidade e 

também relativo a Conselho dos quais faz parte. 

19.10.2017: ASSAEG promove palestras 

sobre legislação ambiental 

O Gaia participou de Ciclo de Palestras 

Ambientais, promovido pela Associação de 

Engenheiros e Arquitetos de Garopaba 

(ASSAEG).  

 

Mateus Pacheco, do Cartório Registro de 

Registro de Imóveis, abordou a Lei 13.465/17 

que trata da Regularização Fundiária em Áreas 

Urbanas / REURB).  De acordo com Mateus, a 

REURB é um conjunto de normas gerais e 

procedimentos, que abrange medidas jurídicas, 

ambientais, urbanísticas e sociais, com vistas a 

regularizar núcleos urbanos e seus ocupantes.  

Rode Martins, advogada ambiental, 

representando a OAB, enfocou o direito como 

espaço de pacificação social.  Segundo Rode, 

“os conflitos devem ter uma solução com base 

em normas que surgem do contexto social, para 

não se criarem decisões artificiais, impostas e 

dissociadas da realidade”. Finalizando o Ciclo de 

Palestras, Bruno Sodré, analista ambiental da 

FATMA apresentou os ritos do licenciamento 

ambiental, procedimentos e tipos de licenças de 

acordo com as diversas classes de atividades 

potencialmente causadoras de impactos 

ambientais. Ao final, houve profícuo debate 

entre palestrantes e o público, composto em 

sua maioria de arquitetos, engenheiros e 

corretores de imóveis.  

Imagem do Mês 

 

 

 

19.10.2017: COMDEMA debate manejo das 

dunas do Siriú 

 

Fundação Gaia presidiu reunião ordinária do 

COMDEMA, quando foi debatida a necessidade 

de se elaborar Plano de Manejo das Dunas do 

Siriú. Conselheiros e representantes da 

comunidade de Areias do Macacu e Siriú, em 

especial os empresários do sand board, 

dialogaram sobre a dinâmica das dunas, 

carentes de barreiras vegetais, que nos últimos 

tempos tem seu movimento acentuado, 

favorecido pelos fortes ventos nordeste na 

região e também pelo uso das mesmas, através 

da prática do sand board, atrativo turístico de 

Garopaba. Todos concordam que são 

necessárias medidas imediatas, pois o avanço 

das dunas está soterrando a Rodovia, 

recentemente construída, acarretando 

problemas de segurança.   Para melhor avaliar 

a dinâmica das dunas e propor soluções foi 

criado o GT Dunas, coordenado pelo Geólogo 

Gelson Rigo e que conta com a participação do 

Gaia, ACIG e moradores daquela comunidade.  

23.10.2017: Planeta. Doc  

 

Em Florianópolis a UFSC foi palco do 

Planeta.Doc , Festival de Cinema Sócio 

Ambiental e Conferência Internacional, ao qual 

acorreram palestrantes oriundos do Canadá, 

EUA, Nova Zelândia, Austrália, Espanha, 

Portugal, Inglaterra, Suécia, Índia e do Brasil. 

Temas relevantes para o Planeta, tais como: 

resíduos sólidos - programas de lixo zero, 

segurança alimentar, bens comuns – água, e, 

cidades sustentáveis, foram abordados. De 

acordo com a organização, as mudanças 

somente terão lugar na medida em que toda a 

comunidade estiver envolvida e comprometida 

com o futuro do planeta. Gaia Village, por 

reconhecer a significativa conexão com o 

Programa de Educação Ambiental, participou do 

evento. As conferências serviram de inspiração 

para projetos e ações desenvolvidos em 

Garopaba. Acesse a programação do Festival de 

Cinema em http://www.planetadoc.com/ 

Lagarto Teiú 

(Tupinambis 

merianae) e sua 

presa, uma cobra 

rateira (Malpolon 

monspessulanus), 

http://www.planetadoc.com/
http://www.planetadoc.com/

