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Questões ambientais pautam o trabalho do 
COMDEMA do próximo ano. 

 

 

Em sua última reunião plenária o Conselho Municipal 
de Meio Ambiente de Garopaba realizou a entrega do 
“kit conselheiro” – pasta contendo seu regimento 
interno, o decreto de nomeação dos conselheiros, e 
o manual do conselheiro.  

 

E elencou os temas que considera prioritários para 
debate em 2016, quais sejam: a Estação de 
Tratamento de Efluentes; a Lei de Impacto de 
Vizinhança, conforme define o Plano Diretor;a 
situação das lagoas de Garopaba; a capacitação dos 
conselheiros sobre legislação ambiental; o Parque 
Municipal do Banhado da Palhocinha; o IPTU verde; 
o plano de arborização de Garopaba; o zoneamento 
ambiental do município; a possibilidade de acordos 
para criação de área exclusiva da pesca artesanal na 
praia central de Garopaba; e, estratégias para 
integração entre os Conselhos de Meio Ambiente e o 
de Desenvolvimento Municipal.As reuniões 
continuarão acontecendo toda primeira 5ª feira do 
mês, a partir de março. 

 

 

6ª Edição do Prêmio Mérito Educacional 
destaca iniciativas e ações 

 

No dia 03 de dezembro, a Câmara de Vereadores de 
Garopaba realizou sessão solene de entrega do 
Prêmio Mérito Educacional Edição 2015, numa 
parceria com o Conselho Municipal de Educação e a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Garopaba. Criado para reconhecer e fomentar 
contribuições, projetos e experiências pedagógicas 
bem sucedidas, na área de educação. Foram 
agraciados escolas, professores e profissionais. 

A Escola Municipal Isidro Manoel de Amorim recebeu 
o troféu “Mérito Educacional” como reconhecimento 
ao projeto de reforço escolar, que incluiu as famílias 
dos estudantes regularmente visitadas pelos 
professores, motivando-as a transformar suas casas 
em ambiente de aprendizado. A Escola Municipal 
Maria Ferreira Couto foi reconhecida pelo projeto de 
incentivo à leitura, que consiste em uma maleta 
itinerante de livros que os estudantes levam para 
casa e fazem a leitura junto com suas famílias. O 
Centro de Educação Infantil Garopaba (CEI) teve seu 
projeto de estímulo à leitura também premiado. No 
CEI as histórias contadas pelos professores, visando 
motivar bons hábitos, como alimentação saudável e 
cuidados com o meio ambiente, se transformam em 
livros ilustrados pelas crianças do pré-escolar. A 
professora Maria das Neves Nascimento recebeu o 
Mérito Educacional 2015 pelos relevantes serviços 
prestados na alfabetização infantil e na educação de 
pessoas com deficiências. O Grupo Companhia 
Atitude de Dança foi a entidade premiada pelo 
trabalho de arte educação que realiza na 
comunidade, e por levar o nome de Garopaba como 
referência em dança contemporânea, a todos os 
eventos e concursos de que participa em diversos 
estados brasileiros.  A secretária municipal de 
Educação, Maria Nadir de Araújo, enalteceu a 
qualidade dos trabalhos apresentados pelas escolas, 
destacando que “a maioria trabalhou sobre o tema 

leitura. E o Prêmio Mérito Educacional, ao 

reconhecer este trabalho motiva,reforçando o 

compromisso que nossas escolas têm com um 

projeto pedagógico permanente que é o de formar 

novos leitores no âmbito da escola e nas famílias.” 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

É possível viver uma vida de alegria e saúde 
integral?  

No período de 04 a 06 de dezembro, Gaia Village 
acolheu curso de Saúde Integral, saúde no nível 
físico, emocional e espiritual. O programa trouxe aos 
11 participantes um repertório básico para 
responder, entre outras, as seguintes questões: 
Quais alimentos têm maior potencial para saúde, e 
quais os que potencializam as doenças? Que 
alimentos acrescer, ou excluir, da dieta diária? Se 
estilos de vida estão associados à saúde, quais os 
que contribuem, e quais os prejudiciais? Como 
alcançar o sono profundo, reparador? Como 
controlar o estresse da vida contemporânea? Um 
coração aberto e amoroso implica em saúde 
cardíaca? Como realizar uma avaliação de 
desequilíbrios no organismo, utilizando as sete 
chaves da medicina funcional?  

 

Os ministrantes, Gyano e Shanti, por 11 anos 
viveram na comunidade do Osho - Índia, onde 
estudaram e vivenciaram diversos processos 
terapêuticos e de meditação, aprofundando-se no 
conhecimento do ser interior. A partir de 1990 
viajam pelo mundo oferecendo cursos sobre 
crescimento pessoal e meditação. 

 

Finalizando o curso dentro do que Gyano define 
como um estilo de vida sintonizado com os princípios 
da vida, os participantes foram instruídos nos 
elementos iniciais das práticas meditativas, que 
facilitam voltar-se para seu interior e experienciar 
algo do que seria o divino.  

 

 

 

 

 

PROEJA visita o Gaia Village 

 

Grupo de sete estudantes do Programa Nacional de 
Integração Profissional com a Educação Básica na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA) do IFSC - campus Garopaba, em parceria 
com a EE Maria Saad, visitou o Gaia em 14 de 
dezembro. Numa roda de conversa, receberam 
informações sobre a filosofia e as principais ações do 
Gaia Village. Na seqüência, realizaram uma visita ao 
projeto, a partir da trilha central, observando os 
corredores e adensamentos de florestas, os 
ambientes aquáticos construídos, assim como a 
criação agroecológica de búfalos.  

 

 

Em um depoimento depois da visita, a senhora 
Luciena da Silva entende ser “muito interessante a 

maneira inteligente que o Gaia trabalha com a 

natureza, cuidando, reciclando e mostrando que é 

possível o homem viver em qualquer lugar de forma 

respeitosa”. Em outro depoimento, dona Joceli 
Marques disse “me apaixonei pelos búfalos, as casas 

de madeira, os banheiros de compostagem, e as 

florestas bem cuidadas trouxeram boas lembranças 

de minha infância” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projeto de Fortalecimento do Turismo na 
APABF avalia 1º ano de atividades 

O comitê gestor do projeto de fortalecimento do 
turismo na Área de Proteção Ambiental da Baleia 
Franca, promovido pelo SEBRAE, reuniu-se dia 16 de 
dezembro no Hotel Silvestre – Imbituba, quando 
foram explanadas as etapas e papeis dos parceiros 
no processo de planejamento turístico, seguido de 
debate sobre o papel do comitê gestor, do qual o 
Gaia faz parte. Também foram legitimadas as metas 
básicas dos quatro eixos do plano de marketing, 
construído coletivamente em 2015: 1) promover a 
integração do turismo com os todos os setores da 
administração pública, através de uma “gestão com 
foco no mercado”, e ampliar o relacionamento com 
as instâncias regional, estadual, nacional e 
internacional, para fins de captação de recursos, 
projetos, desenvolvimento de produtos, e promoção 
de mercado; 2) criação de roteiros turísticos da Rota da 
Baleia (ecoturismo – natureza – esportes - cultura) 
como “produtos e serviços turísticos” ancora; 3) 
“promoção e comercialização” objetivando 
desenvolver posicionamento, valores e estratégias 
para  criar e comunicar a marca turística da Rota da 
Baleia; e, 4) “sustentabilidade” com intuito de criar 
práticas que viabilizem economicamente a 
preservação ambiental e cultural da área da Rota da 
Baleia Franca. 

 
 
Em 2016, o comitê gestor almeja atuar como espaço 
deliberativo, participando das decisões do projeto 
que busca fomentar o turismo sustentável na APA da 
Baleia Franca, em especial nos municípios de 
Garopaba, Imbituba e Laguna. Intensa agenda de 
cursos e atividades junto ao setor empresarial, 
visando qualificar produtos e serviços para melhor 
receber os turistas, está programada para o ano 
entrante. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a imagem de uma família de marreca-piadeira 
(dendrocgyna viduatta), no Lago da Sede, a equipe 
do Gaia Village agradece os leitores do boletim e 
deseja um 2016 de paz, abundância e cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Imagem do Mês 


