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Encontro de Capacitação encaminha a 10ª  Mostra 

Lutz 

 

Discussões, jogos de tabuleiro, dinâmicas e danças circulares 

promovendo cooperação inspiraram uma profunda reflexão 

sobre a arte da “Com-Vivência” entre 120 professores da rede 

municipal, estadual e particular de Garopaba, parceiros e  

colaboradores do Programa de Educação Ambiental Mostra 

Prof. José Lutzenberger.  

 

  
 

O grupo esteve reunido durante 2 dias, no Gaia Village-Espaço 

Ouvidor, trabalhando o cooperar focado na vida pessoal, nos 

relacionamentos e na sala de aula. Este ano a Capacitação foi 

facilitada pela psicóloga Gisela Sartori Franco, presidente da 

ONG Coopera Brasil, integrando novamente o calendário de 

cursos e oficinas promovido em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Garopaba. Como resultado do 

encontro, os professores definiram os planos de cada escola 

para comemorar os 10 anos da Mostra, potencializando os 

projetos já desenvolvidos e encaminhando os sonhos e as 

propostas para dinamizar o trabalho com os estudantes e a 

comunidade. 

 

 

Horta do CEPS 

 

O Centro Educacional Porto Seguro continua reafirmando seu 

compromisso com a educação ambiental no pátio escolar. As 

atividades extra-classe incluem a criação de horta e 

composteira, com a parceria do Gaia Village.  

 

 

 

Silvana Zilli, colaboradora do GV, tem orientado as turmas na 

elaboração e implementação  dos canteiros, no semeio e 

manutenção das hortaliças que integrarão o cardápio da 

merenda escolar. Com apoio das merendeiras, a composteira 

também é suprida e retro-alimenta a horta resultando na    

fertilidade do solo e em alimentos saudáveis.  

                                        

 

 

 

 

 

 

Seminário com Mestre Budista Lama Padma 

Samten 

Durante 02 dias, a comunidade de Garopaba, reunida no 

Gaia Village, recebeu o Mestre Budista Lama Padma 

Samten e Fabiane dos Santos,  Coordenadora da Escola 

Infantil Caminho do Meio. 

 
As relações familiares e a busca da felicidade no cotidiano 

foram abordados pelo Lama com extrema sensibilidade, 

profundidade e leveza. Estes temas significativos da 

existência humana, vistos sob a ótica do Budismo, nos 

ensinam e estimulam a experimentar a compaixão e o 

respeito pelo outro como caminho para encontrarmos 

felicidade e paz interior. 

 

 
 

Fabiane dos Santos apresentou os princípios e métodos que 

norteiam a pedagogia  da Escola Infantil Caminho do Meio, 

localizada em Viamão-RS que tem como premissa básica a 

cultura da paz no currículo escolar. Nesta Escola, aprende-

se que crianças nutridas com valores humanos crescem 

com equilíbrio e podem estabelecer relações harmônicas 

com o meio, com os outros e consigo. Facilitadores, pais, 

comunidade e crianças estão aprendendo sobre a felicidade 

e são orientados a dirigir a própria mente a fim de gerar 

boas relações com o mundo. 

 

         Artista Plástico doa obra para a Mostra    Lutz 

 

 
 

    A pintura “Ambiência”, foi adotada como um símbolo do 

   encontro que teve a cooperação como tema principal. A obra 

    foi gentilmente doada para a 10ª Mostra Lutz, ficando sob a  

   guarda da coordenação da Mostra. 

 

 

        Notícias                                                

 

O Professor de Artes Celso 

José Barbosa de Souza, 

conhecido como Piarelli, 

participou ativamente da 

Capacitação Ambiental dos 

Professores.  

Integração com a Comunidade 



Câmara Técnica Gestão Territorial do CONAPA 

BF elege Coordenação e define prioridades 

 

Dolizete Zilli, Coordenador Geral do GV, representou o 

Fórum da Agenda 21  na 1ª Reunião da CT Gestão 

Territorial do CONAPA BF. Foi eleito o advogado José Luiz 

Nieto, representante da OAB-Imbituba para coordenar esta 

CT. Como prioridade de trabalho ficou estabelecida a 

análise do Plano de Gerenciamento Costeiro de SC - GERCO 

no território da APA da Baleia Franca.  

 
 

Atendendo convite da CT Gestão Territorial, o Coordenador 

do GERCO/SC, Sr. Jorge Rebollo, acompanhado de Célia 

Fernandes, Diretora da Secretaria de Desenvolvimento das 

Cidades, reuniram-se com conselheiros do CONAPA BF, nas 

dependências do Gaia Village. Rebollo apresentou os 

principais produtos resultantes do GERCO, em especial 

mapas de uso e ocupação do território da APA BF, bem 

como a metodologia utilizada e a forma de participação da 

comunidade.  

 
A reunião sedimentou o diálogo produtivo entre as 

propostas do GERCO e o futuro Plano de Manejo da APA, 

pois ambos tem a mesma intenção: regular os processos de 

uso e ocupação do território com responsabilidade sócio 

ambiental. Ficou encaminhado que ajustes e melhorias nos 

mapas serão  continuados com apoio do CONAPA, incluindo 

outros atores sociais nos comitês do GERCO, visando 

potencializar a participação da sociedade.  

 

Reunião COMDEMA 

 

Encaminhado ao Executivo Municipal pedido de informações 

sobre a situação do processo de criação do Parque 

Municipal do Banhado da Palhocinha, conforme proposição 

do Ministério Público Federal e demanda do COMDEMA.  

 
 

Em atendimento ao novo formato do Conselho, paritário e 

deliberativo, criou-se um Grupo de Trabalho, composto pela 

Secretaria de Planejamento; OAB; AMOLIN; ICMBIO; ACIG; 

AMA e FundaçãoGaia-GV  para analisar e propor alterações 

ao Regimento Interno. Este GT tem se reunido 

semanalmente e prevê apresentação dos estudos durante o 

mês de março à Plenária do COMDEMA.  

Campanha da Fraternidade 2011 

 

As ações sócio ambientais do Gaia Village despertaram 

interesse do Conselho Paroquial da Comarca de São José, 

responsável pela disseminação da Campanha da 

Fraternidade 2011 que traz o tema “Fraternidade e a Vida 

no Planeta” com foco nas mudanças climáticas.   

 
Por intermédio da Paróquia São Joaquim de Garopaba, 

nosso Coordenador Geral, Dolizete Zilli, proferiu palestra de 

sensibilização ambiental na Paróquia de Paulo Lopes, 

motivando a comunidade paroquiana a incluir boas práticas 

ambientais em seus hábitos cotidianos, e a busca de um 

ambiente mais saudável e harmônico, inspirado nos 

ensinamentos do Mestre José Lutzenberger. 

 

Mostra Lutz Presta Contas  

Coordenação da Mostra Lutz reuniu-se com o Prefeito 

Municipal, Sr. Luis Carlos Luis, visando apresentação de  

relatório das atividades desenvolvidas pelas 22 escolas 

participantes da Mostra Lutz 2010. Um balanço das ações 

demonstrou que com o apoio da comunidade garopabense 

foi possivel envolver 1727 alunos e 245 professores e 

merendeiras em  84 oficinas, palestras e visitas guiadas às 

instituições parceiras que atuam em projetos sócio 

ambientais.  

 
Na ocasião, a Secretaria de Educação Nadir de Araújo, 

reforçou interesse em potencializar as ações da Mostra Lutz 

com a realização de atividades diversificadas em alusão aos 

10 anos do Programa de Educação Ambiental em Garopaba, 

que contará inclusive com documentário a ser veiculado na  

TV Cultura durante mês de março. 

 

 

 

 
 

Visita de Planejamento dos projetos ambientais das 

22 escolas participantes da Mostra Lutz 

Data: 10, 11, 14 e 15 março    Local: Itinerante nas Escolas 

 

Seminário com Mestre Budista Lama Padma Samten 

Data: 17 de março              Local: Gaia Village 

 

Encontro Regional do IFSC – Campus Garopaba 

Data: 18 de março                    Local: Gaia Village 

 

Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial – CONAPA 

Baleia Franca 

Data: 18 de março                      Local:  Gaia Village 

 

Plenária do Conselho da APA da Baleia Franca 

Data: 25 de março                       Local:  Gaia Village 

Imagem e/ou fato do mês  

Uma árvore... musgos.. 

samambaias... bromélias 

....epífitos diversos  e  cogumelo 

saudam a vida numa manhã de 

sol.  

Agenda 

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


