
             

                       Boletim Informativo do Gaia Village             Novembro 2015 

Fundação Gaia – Legado Lutzenberger  
 

 

 

 

MOSTRA LUTZ - Evento encerra a 14ª Edição do 

Programa de Educação Ambiental Professor 

José Lutzenberger 

 

Mais uma vez a Mostra Lutz, onde os jovens 
estudantes apresentaram o processo e resultado das 
ações empreendidas no decorrer de 2015, encerrou 
esta edição do Programa de Educação Ambiental 
Professor José Lutzenberger. Esta edição teve por 
tema transversal a diversidade, ambiental, de 
gênero, de raças e culturas. Foram questões 
trabalhadas pelos professores e estudantes nas salas 
de aula de 25 escolas. Os estandes individuais por 
escola, montados no espaço gentilmente cedido pela 
Feira de Verão, foram visitados por toda a 
comunidade escolar do município.   

 

Também em estandes individuais, os diversos 
parceiros do programa, ofereceram informações e 
oficinas: IFSC- Campus Garopaba; Projeto Baleia 
Franca; ONG AMA; Condutores Ambientais; Projeto 
Carbono Social e Projeto Gaia Jovem da Fundação 
Gaia.  

 

Através da dança, teatro e música, com textos, 
canções e coreografia criados pelas escolas, os 
estudantes abordaram temas relativos ao meio 
ambiente, como água, alimentação, reciclagem, 
proteção às baleias, e o combate ao mosquito da 
dengue, levando através do entretenimento e da 
cultura, informações relevantes. 

 

No final da tarde, o grupo do Projeto Gaia Jovem, de 
Pântano Grande/RS, convidou os estudantes de 
Garopaba para encerrar o evento empinando pipas 
que construíram, na Praia de Garopaba. 

 

Para saber mais sobre a Mostra Lutz visite 
www.gaianarede.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Depois das chuvas de outubro, o mês de 

novembro foi de muitos receptivos no Gaia 

Village. 

 

Em 07 de novembro, grupo de 13 acadêmicos do 
curso de engenharia ambiental da UNESC, sob 
coordenação do professor Zeca Virtuoso foram 
recebidos com café da manhã na sede do Gaia. 
Participaram de roda de conversa sobre 
sustentabilidade, agroecologia, e sobre os princípios 
que norteiam o Gaia. Em campo, observaram as 
práticas de adensamento das florestas, construção 
de lagos, criação de búfalos, construções de baixo 
impacto e apreciaram a paisagem do costão do 
Ouvido. O professor Zeca resumiu o dia em sua 
despedida: “bom demais estar com vocês, tendo 

como objeto de estudo uma experiência encantadora 

de sustentabilidade”. 

 

Grupo de 25 estudantes, do 9º ano do ensino 
fundamental, da Escola Estadual Marcílio Dias, de 
Imbituba, sob a coordenação da professora Angelita 
Nunes,estiveram no Gaia Village dia 10.  

 

Participaram de palestra sobre as ações do Gaia, e 
deslocaram-se até a região do Ouvidor, quando 
observaram plantios de corredores de floresta e 
práticas de enriquecimento dos bosques, a 
construção dos lagos, e os espaços construídos com 
princípios aplicados de bio arquitetura. Uma 
caminhada pela estrada geral do ouvidor encerrou a 
visita. Segundo a professora Angelita, esta “foi uma 

experiência de grande valia, onde os estudantes 

puderam vivenciar projetos relacionados à 

sustentabilidade, tema muito relevante e capaz de 

ampliar a visão sobre o papel de cada cidadão, 

demonstrando que a Escola pode e deve ser um local 

de transformações”. 

Quatro turmas da Escola Municipal Norberto 

Ferreira, da comunidade da Encantada, estiveram 
no Gaia dia 09 de novembro, no contexto do 
Programa de Educação Ambiental Professor José 
Lutzenberger. No período da manhã duas turmas do 
4º ano, e à tarde duas turmas do 5º ano.  

 

O foco da visita foi desenvolver atividades sobre a 
diversidade ambiental de Garopaba. Num primeiro 
momento, participaram de exercício sobre 
biodiversidade em que é possível estabelecer-se 
conexões a partir de palavras geradoras. 

 

Em seguida, fizeram trilha guiada visando observar e 
fotografar a flora e a paisagem. As imagens 
compuseram exposição que foi apresentada no 
evento final da 14ª Edição da Mostra Lutz. 

 

 

 

 

 



Foi no dia 11 de novembro que duas animadas 
turmas do 7º ano, da Escola Autonomia de 
Florianópolis, visitou o Gaia, acompanhados das 
professoras Adriana Serpa e Josiane Diehl de Faria. 
O grupo de 57 estudantes, professores e monitores, 
estiveram primeiramente no sítio agro-ecológico Don 
Natural, de José Sell.  

 

Chegando ao GV, foram recebidos no Espaço Gaia 
onde, em ampla roda de conversa, tiveram a 
oportunidade de obter respostas para seu estudo 
dirigido sobre sustentabilidade e práticas 
ambientalmente responsáveis.  

 

Uma trilha até a região do Ouvidor apresentou as 
ações em campo para o grupo. 

 

 

 

 

 

Grupo de 27 estudantes do 3º ano do ensino médio 
da EE Maria da Glória do município de Içara veio 
ao Gaia no dia 12 de novembro.  

 

No Espaço Gaia uma roda de conversa sobre a 
filosofia e ações do Projeto forneceu as bases para 
visita em campo. No Ouvidor conheceram as 
construções e tecnologias de baixo impacto, como 
geração de energia fotovoltaica e eólica, telhado 
verde. As canoas de pesca artesanal, e um pouco da 
cultura da pesca da tainha, motivou debate sobre a 
situação da pesca artesanal. A Profa. Rosa Maria da 
Cunha, coordenadora do grupo declarou que a visita 
“superou todas as expectativas, em especial a 
palestra que trouxe novas informações possíveis de 
serem aplicados na nossa escola. Tudo o que 
acontece aqui deveria ser expandido para outras 
cidades catarinenses”, completa a professora. 

COMDEMA debate ETE do Ambrósio - Garopaba 

Dando seguimento ao esforço do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente em buscar informações e 
qualificar o projeto da Estação de Tratamento de 
Efluentes ETE, que a CASAN pretende instalar junto 
à comunidade do Ambrósio, realizou-se reunião dia 
05 de novembro, da qual participaram a Diretora de 
Meio Ambiente da empresa senhora Patrice Barzan, 
que se fez acompanhar do engenheiro ambiental 
senhor Francisco Pimentel.  

 

Estes informaram que o projeto da ETE prevê a 
utilização de tecnologia desenvolvida na Alemanha, a 
partir de processos biológicos naturais que, 
disseram, evita a propagação do odor. O COMDEMA 
decidiu que fará uma visita a ETE Costeira, no 
município de Paranaguá – PR, cujo modelo e 
tecnologia são os mesmos do modelo a ser adotado 
em Garopaba. Implantada pela CAB – Águas de 
Paranaguá, o tratamento é feito por bactérias 
presentes no lodo ativado que se alimentam dos 
compostos orgânicos presentes nas águas do esgoto 
sendo, portanto, um processo livre do uso de 
produtos químicos. Para saber mais visite: 
http://www.cabaguasdeparanagua.com.br/ 



Conselho Gestor da APA da Baleia Franca - 

ultima plenária de 2015 

Reunião ordinária do CONAPABF, realizada no Gaia 
em 27 de novembro, reuniu 45 pessoas entre 
conselheiros e visitantes. Deisiane Delfino 
apresentou sua tese de doutorado que tem por tema 
a gestão da paisagem como ferramenta de gestão 

territorial aplicada à APABF. A apresentação dos 
dados  preliminares da tese de doutorado, pela 
Universidade Autônoma de Barcelona, despertou 
interesse e gerou amplo debate uma vez que aponta 
a qualidade da paisagem como fator de diferenciação 
desse território, gerando competitividade aos 
municípios, e singularidade local frente ao mundo 
global. Segundo Deisiane “a gestão da paisagem 

numa área protegida pressupõe um diálogo entre 

todos os setores envolvidos na conservação, sobre 

os ativos e valores da APA da Baleia Franca, em 

especial a pesca, a baleia, a cultura e o turismo”. 

 

O grupo Protocolo de Encalhes apresentou dados 
sobre os encalhes de baleias francas na APABF,e 
vídeo do NOAA (National Oceanic Atmospheric 
Administration) que orienta sobre procedimentos de 
segurança em casos de encalhes e desencalhes de 
mamíferos marinhos. A Câmara Técnica de 
Conservação da Baleia apresentou sua proposta de 
plano de ação para cetáceos na APABF com objetivo 
de identificar e minimizar os impactos da atividade 
antrópica, fortalecer a política de uso não-letal e 
realizar um monitoramento coordenado da 
população. O plano com ações imediatas, de médio e 
longo prazo, deverá contar com apoio das outras 
câmaras técnicas do CONAPABF e também de 
instituições parceiras externas ao território da 
Unidade, com notório saber na área de conservação 
de mamíferos marinhos.  

Outro tema relevante foi trazido pela conselheira 
OAB que abordou as mudanças previstas na 
legislação patrimonial da União (Lei nº 13.139, de 26 

de junho de 2015). Será realizada uma plenária 
extraordinária para tratar do assunto juntamente 
com equipe da Superintendência do Patrimônio da 
União/SPU, a se realizar a partir de fevereiro de 
2016. Por fim, os conselheiros assistiram vídeo 
inédito em homenagem aos 15 anos da APABF, 
intitulado “APA Baleia Franca – Território e 

Pertencimento”, que retrata pessoas, biodiversidade, 
modos de vida e valores da Unidade de 
Conservação.  

 

Flamenco - arte de dançar a vida, numa tarde 

de sábado no Gaia 

 

Em 28 de novembro, Gaia Village sediou o encontro 
de mulheres com a bailarina espanhola Yolanda 
Heredia, para conhecerem os rituais da dança 
flamenca.  Foram temas do encontro a importância 
dos cuidados com a mãe terra, o resgate do 
feminino, a sabedoria das avós, a "chanupa", o 
cachimbo de cura nas tradições indígenas e ciganas. 
E, o círculo flamenco, quando os passos básicos da 
dança foram experimentados pelo grupo. Yolanda 
falou sobre a necessidade da reconexão do ser 
humano aos cinco elementos, indicando que o 
flamenco também é terra, água, fogo, ar e espaço. 
Segundo ela “a junção e o pacto fidedigno com esses 

elementos gera a energia que move o flamenco, a 

verdade vital. Daí o flamenco se apresenta como 

ferramenta para estarmos atentos a nós mesmos, e 

para honrar o universo que nos habita” 

 

 

 

 

Ipê Amarelo (Tabebuia chrysotricha) enche de cor o 
pomar do Gaia Village. 

Imagem do Mês 

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


