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Rede Ecovida - Núcleo Litoral reúne 

agricultores orgânicos em Garopaba 

A Rede Ecovida de Agroecologia é resultante do 

trabalho de ONGs e de organizações de 

agricultores no Sul do Brasil, que há mais de 20 

anos desenvolvem experiências concretas de 

organização social, produção e comercialização 

de alimentos sem agroquímicos, observando 

princípios de respeito ao meio ambiente, 

solidariedade, cooperação, resgate da cultura 

local, de valorização das pessoas e da vida. Esta 

rede instituiu a Certificação Participativa, 

processo baseado em confiança, sem 

hierarquias. Em vez de dependerem de grandes 

auditorias, os agricultores da Rede Ecovida 

conseguem seus selos de alimento orgânico 

fiscalizando uns aos outros.  

 

Durante o dia 09 de fevereiro, encontro no Gaia 

oportunizou debate sobre critérios da 

certificação participativa, e troca de 

experiências em prol da produção ética de 

alimentos.  Na ocasião, o coordenador do Gaia 

reiterou a importância da compostagem para 

nutrir as propriedades que desenvolvem a 

agricultura orgânica. Circuitos e canais de 

distribuição e comercialização dos produtos foi 

assunto que também constou da pauta. Para 

melhor conhecer visite: http://ecovida.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação de Schumacher College Brasil 

visita o Gaia 

 

O Schumacher College, na Inglaterra, nasceu 

em 1991 como um lugar de encontro e de 

exploração de ideias na fronteira do 

pensamento. Fundada pelo indiano Satish 

Kumar, a escola propõe “um aprendizado que 

integra mãos, mente e coração, tendo se 

tornado um centro internacional de reflexão e 

prática para uma vida sustentável”.  Esses 

princípios motivaram Juliana Schneider, 

brasileira que lá  residiu por três anos, a 

desenvolver no Brasil  um conjunto de 

atividades educacionais inspiradas 

pelo Schumacher College. Em 29 de janeiro, ela 

visitou o Gaia Village para prospectar as 

possibilidades de parceria futura. Segundo 

Juliana “os cursos, vivências e  encontros 

acontecem em diversos lugares onde sentimos 

uma reciprocidade mútua e vontade genuína de 

colaborar”. Para conhecer a Schumacher Brasil 

e participar das atividades, acesse 

http://escolaschumacherbrasil.com.br 
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Garopaba é palco da 1ª Meia Maratona 

OuVerRosa 

Aconteceu em 05 de fevereiro a 1ª Meia 

Maratona OuVerRosa, promovida pela Meri 

Assessoria Esportiva e Risco Zero Adventure. A 

proposta foi de incentivar a prática de hábitos 

saudáveis e mais qualidade de vida. A 

competição teve como percurso as praias do 

Ouvidor, Vermelha e do Rosa, que dão nome à 

competição. O Gaia sediou o evento, abrigando 

toda a infraestrutura que reuniu cerca de 300 

atletas, e oportunizou um roteiro em meio a 

florestas, campos, areal, costão e praia, 

exigindo fôlego dos atletas que aliaram esforço 

e contemplação da paisagem ambientalmente 

diversa.  

 

Rosemeri Peirão, idealizadora da prova, possui 

um grupo de corrida com o mesmo nome da 

competição e o roteiro das atividades tem sido 

as trilhas da região. Além de promover boa 

saúde, a intenção do evento, segundo 

Rosemeri, “foi proporcionar uma competição 

mais acessível e que valorizasse, 

principalmente, os corredores da região”.  

Meditação Sonora  

 

Augusto Genehr e Alexandra Rutsatz dirigiram 

uma meditação no final de tarde do dia 12 de 

janeiro. Aconteceu no Espaço Gaia, 

acompanhada do tilintar das taças (tigelas) de 

som tibetanas, momentos em que os 

participantes foram conduzidos a estado de 

profundo relaxamento e bem-estar. As taças de 

som tibetanas são instrumentos ancestrais, 

produzidos manualmente a partir de ligas 

compostas por diversos metais. São utilizadas 

para fins curativos, meditação e em sessões de 

purificação.  

Marketing Digital na Pratica em Garopaba 

 

A palestra proferida por Andrey Ximenez da 

"The Wedge Marketing Digital" sobre como 

gerar negócios na internet despertou interesse 

do público no auditório da Câmara de 

Vereadores, em 23 de janeiro. 

Andrey salientou que marketing digital se faz 

com "TRUST", jargão utilizado pelos designers  

de mídia para descrever  confiança, 

credibilidade, verdade que deve transparecer 

nas peças publicitárias que ofertam produtos e 

serviços. A palestra, promovida pela ACIG, será 

disponibilizada em breve nos meios virtuais 

para àqueles que não puderam comparecer 

possam tomar conhecimento de diversas 

ferramentas a disposição na internet com vistas 

a potencializar resultados nos negócios.  

 

Aula inaugural do 1º Curso Superior do 

IFSC – Garopaba 

 

Dia 07 de fevereiro marcou o início de um novo 

ciclo, na área de educação, em Garopaba: o 

Curso Gestão Ambiental, primeiro curso de nível 

superior, ofertado pelo Instituto Federal de 

Santa Catarina – Campus Garopaba teve sua 

aula inaugural. O Professor Adriano Figueiró da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

doutor em Geografia, facilitou palestra sobre os 

desafios atuais do Gestor Ambiental. A aula 

contou com a presença da Reitora do IFSC 

Maria Clara Kaschny Schneider, equipe do 

Campus, além da participação da comunidade e 

dos novos estudantes  

 

 

 

 

 



 

CIEA-SDS planeja Fórum Brasileiro e 

Encontro Catarinense de Educação 

Ambiental 

Reunião ordinária da Comissão Interinstitucional 

de Educação Ambiental/  CIEA, vinculada a 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável,  

em 17 de fevereiro, debateu longamente sobre 

o programa do IX Fórum Brasileiro de Educação  

Ambiental e IV Encontro Catarinense de 

Educação Ambiental, que acontecem 

simultaneamente de 17 a 20 de setembro, em  

Balneário Camboriú.  

 

O evento terá como tema gerador “Uma 

releitura crítica das políticas da educação 

ambiental brasileira: Repercussões da Política 

(PNEA) e Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA)” .  A extensa programação, 

para além do debate das políticas públicas de 

educação ambiental, pretende oportunizar 

capacitação para os jovens, sujeitos 

multiplicadores e professores educadores 

ambientais, bem como vivências comunitárias, 

experiências em educação popular, extensão 

universitária, além da pesquisa e a produção do 

saber. A coordenação do evento é da REASUL- 

Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental, em 

interlocução com as demais redes nacionais de 

Educação Ambiental, CIEA e UNIVALI que 

sediará este encontro com educadores 

ambientais de todo o país. 

A Fundação Gaia se fará presente, na condição 

de conselheira da CIEA, levando o Programa de 

Educação Ambiental José Lutzenberger, 

experiência exitosa de Garopaba e também no 

Espaço Memória, onde serão homenageadas 

referências do ambientalismo brasileiro, dentre 

eles José Lutzenberger. Para saber mais, acesse 

http://www.univali.br/eventos/meio-

ambiente/Paginas/evento1198.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 
 

 

Figueira (Ficcus sp), dispersada pelas aves, 

cresce em tronco abandonado.  No estágio 

adulto, as figueiras hospedam diversas plantas 

epífitas como orquídeas e bromélias, e ofertam 

os frutos  que são apreciados pelas aves e 

outros pequenos animais silvestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     

www.gaia.org.br 
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