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Programa de Sensibilização e Educação 

Ambiental: evento final da 10ª edição da 

Mostra Lutz 

O evento de encerramento da décima edição do 
Programa de Sensibilização e Educação Ambiental 
“Mostra Prof. José Lutzenberger” teve lugar dia 11 
de novembro, quando 22 escolas expuseram, com 
maquetes e painéis, suas ações ambientais em 
estandes individuais montados na Paróquia São 
Joaquim. A cerimônia de abertura foi prestigiada 
por diversas autoridades, entre as quais o Prefeito 
Municipal, a Secretária de Educação, a Secretária 
de Desenvolvimento Social, a Diretora de Educação 
Ambiental da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável, do Administrador da 
Paróquia São Joaquim, e representantes da EPAGRI, 
Associação Comercial e Industrial. Lara e Lilly 
Lutzenberger, filhas do ecologista, participaram do 
evento.  

 

O programa do dia incluiu oficinas oferecidas pelo 
IFSC, UNESC, Policia Ambiental, Projeto Baleia 
Franca, Colégio Perfil, AMA e Instituto Baleia 
Franca. A programação artística constou de 
17 apresentações criadas pelas Escolas e da trupe 
circense “PlantaGirando”. No encerramento dos 
trabalhos, subiram ao palco escolas e parceiros, que 
receberam caneca de cerâmica com imagem de 
Lutzenberger aos 10 anos de idade, como 
lembrança das diversas jornadas de empenho e 
dedicação.  

   

Saiba mais e aprecie o resultado dos trabalhos, 
incluindo vídeos, visitando: 
www.gaianarede.blogspot.com  

  

 

           Parceiros da Mostra Lutz 2011 

Muitos foram os parceiros que contribuíram para a 
realização da Mostra Lutz 2011. Alguns oferecendo 
suporte de infra-estrutura, outros disponibilizando 
bens e serviços às escolas através do Empório 
virtual.  

 

Entre outros: Secretaria Desenvolvimento Social; 
Habitarte Construções; Vez das Arvores; Paróquia 
de São José; Conselho Jovens Empresários de SC; e 
o Grupo LAAS de Meleiro, contribuíram com 
pagamento de horas de consultoria ambiental. 
Colaboraram com materiais e insumos: EPAGRI 
(sementes); Condomínio Quinta dos Açores 
(mudas, sementeiras e sombrite); Figueredo 
(ferramentas de jardim); Canal Futura (Kit consumo 
consciente); APA da Baleia Franca (Kit Jogo do 
Mar); Instituto Souza Cruz (Cartilha Hortas 
Escolares); e, Livraria Navegar (livros). Palestras, 
receptivo de escolas e oficinas foram doadas por: 
Policia Ambiental e Corpo de Bombeiros (palestras); 
Escola Especial Renascer (oficina de arborização 
urbana); Leonardo Radaik (oficina de origamis); 
Sitio Pé do Morro, Viveiro Verde,  Engenho de 
Farinha do Zezinho e Viveiro Verdes Cores, visitas 
guiadas. 

 

Família Lutzenberger visita Garopaba 

  

A família Lutzenberger visitou Garopaba por ocasião 
do evento final da 10a Mostra Lutz. Presença 
constante durante o evento, filhas e netos do 
querido Lutz visitaram estandes, apreciaram as 
apresentações artísticas e trocaram impressões com 
professores e parceiros da Mostra. No sábado, 
foram recebidos pela equipe do Gaia Village, que 
oportunizou roteiro guiado pelo projeto. 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Fórum da Agenda 21 da Ibiraquera elege nova 

coordenação 

O Fórum a Agenda 21 reuniu-se no dia 05 de 
novembro visando eleger a Coordenadoria 
Executiva.  Foram eleitos o Centro Comunitário da 
Ibiraquera – CCI Associação de Pescadores da 
Ibiraquera - ASPECI e Fundação Gaia para fazer a 
gestão compartilhada do Fórum nos próximos dois 
anos, cabendo à Fundação Gaia o papel de 
secretaria executiva.  

 

Debateu-se ainda sobre a criação de Diretorias que 
devem colaborar com o planejamento e orientação 
das atividades do Fórum. O encontro, realizado nas 
dependências do Centro Comunitário da Ibiraquera 
reuniu 25 pessoas, representantes das instituições 
que compõe o Fórum da Agenda21. 

 

Visita do SENAI Blumenau 

Equipe do Gaia Village recebeu visita do grupo de 
12 acadêmicos do Curso Técnico em Controle 
Ambiental do SENAI Blumenau. Durante à tarde do 
dia 19 de novembro, acompanhados pelo professor 
Sommer, conheceram as tecnologias de baixo 
impacto aplicadas no GV, como geração de energia, 
tratamento de efluentes e reaproveitamento de 
materiais construtivos.   

 

Numa expedição até a região do Ouvidor foram 
apresentadas as práticas de produção de mudas e 
plantio de essências da mata atlântica, cobertura e 
contenção de solos arenosos, e substituição de 
bosques de exóticas por nativas. 

 

 

 

Garopaba inicia construção do Plano Municipal 

de Saneamento básico 

Atendendo convite do Prefeito Municipal, o Gaia 
Village passou a integrar o Comitê Coordenador do 
Plano Municipal de Saneamento Básico- PMSB. O 
Comitê é formado por 04 integrantes do setor 
público e 06 representantes da sociedade civil 
organizada. Tem como atribuição acompanhar 
ativamente o processo de criação do Plano de 
Saneamento, devendo participar das oficinas e 
audiências públicas; discutir, criticar 
propositivamente, avaliar o andamento dos 
trabalhos do ponto de vista de viabilidade técnica, 
operacional, financeira e ambiental.  

 

Conduzido pela Secretaria de Planejamento 
Territorial e elaborado pela SC Consultoria, sob 
orientação e apoio do Comitê recém criado, o Plano 
de Saneamento deverá abordar: resíduos sólidos; 
drenagens pluviais; abastecimento de água e 
tratamento de efluentes.  Em 23 de novembro, foi 
realizada audiência pública de apresentação do 
PMSB. Na ocasião também foi apresentado e 
debatido projeto de construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE na comunidade do 
Ambrósio que deverá receber e tratar efluentes 
oriundos do Centro de Garopaba 

 

Gaia Village acolhe Grupo de Estudos Bíblicos   

A comunidade da Areias de Macacu escolheu o 
ambiente natural do Gaia Village para realizar o 
último encontro anual das Oficinas Bíblicas, 
coordenada pela Paróquia São Joaquim.  De acordo 
com Maria de Lourdes Oliveira, participante do 
grupo, esse 15º Encontro teve o intuito de 
promover contemplação, autoconhecimento, e 
avaliar os resultados obtidos no decorrer 
das oficinas. 

 

 



Gaia Village recebe Projeto ECOCEMA de 

Francisco Beltrão - Paraná 

Empreendido por dirigentes, professores e alunos 
da Escola Estadual Mário de Andrade e 
apoiado pelas senhoras do Rotary Club de Francisco 
Beltrão, o Projeto Ambiental ECOCEMA foi recebido 
no Gaia Village neste final de novembro. O Projeto 
realiza ações visando o consumo consciente, 
através da confecção e distribuição de sacolas 
retornáveis, criadas a partir da reutilização de 
banners e, também, fomenta a criação de 
composteira e horta na Escola.   

 

A intenção da visita, que durou dois dias, foi de 
conhecer as ações e tecnologias amigáveis 
aplicadas no GV. O roteiro incluiu atividades na 
sede, visita à região do Ouvidor, e passeios a 
pontos turísticos como a Praia do Rosa, o Centro de 
Garopaba e dunas do  Siriú.  Gratos pela acolhida e 
encantados com as ações ambientais desenvolvidas 
em Garopaba, o grupo composto de 35 pessoas, fez 
doação de R$ 500,00 ao Empório da Mostra Lutz 
2012. 
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Conselho da APA da Baleia Franca reúne-se no 

Gaia Village 

Em 28 de novembro, o GV sediou a 25a Plenária do 
Conselho da APA da Baleia Franca. Na pauta a 
discussão sobre o Plano de Manejo dessa Unidade 
de Conservação (U.C), que deverá ser elaborado 
por empresa de consultoria a ser contratada, com o 
acompanhamento do Conselho. O intento é criar 
um Plano de Manejo com ampla participação da 
sociedade, definindo o zoneamento da UC, 
caracterizando cada uma de suas zonas e propondo 
seu desenvolvimento social, ambiental e econômico 
de acordo com as finalidades de uma Área de 
Proteção Ambiental, previstas no Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação.  

 

Na parte de capacitação continuada dos 
Conselheiros foi realizado estudo dirigido proposto 
pela Câmara Técnica “Atividades Econômicas 
Sustentáveis” , quando 06 grupos debateram 
critérios ambientais para a APA BF nos temas 
ligados ao ordenamento territorial, pesca, turismo, 
agricultura, indústria, esporte e lazer. A Plenária 
reuniu 26 entidades conselheiras e 12 visitantes. 
Ficou encaminhado que o Comitê Executivo 
acompanhará, juntamente com a equipe da APA, os 
trabalhos do diagnóstico do Plano de Manejo.  

 

 

 

Exposição sobre vida e obra de José Lutzenberger 
inspira pequenos leitores visitantes do evento final 
da 10ª Edição da Mostra Lutz.  

 

Seminário de Avaliação Mostra Lutz 
Data: 01 de dezembro / 14h              Local: Gaia Village 
 
Encontro Anual da Juventude Católica 

Data: 04 de dezembro/ 10h             Local: Gaia Village 
 
Receptivo da UNESC 

Data: 07 de dezembro/ 09h             Local: Gaia Village 
 
Receptivo Grupo “Amizade Sincera” 

Data: 08 de dezembro / 14h          Local: Gaia Village 
 
Reunião do Fórum da Agenda 21 

Data: 09 de dezembro / 09h          Local: Gaia Village 
 
Reunião Ordinária COMDEMA 

Data: 14 de dezembro / 18h          Local: ACIG 
 
Reunião Ordinária CME 

Data: 14 de dezembro / 18h        Local: Câmara Vereadores 
 
 

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

Imagem do mês 


