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Conversar sobre paisagismo e celebrar a vida 

 

No dia 18 de janeiro, no Espaço Gaia (GV) mais 

uma vez celebrou-se a vida. O lançamento do livro 

“Paisagismo para celebrar a vida” de nosso querido 

parceiro Toni Backes, foi mais um gostoso encontro 

de amigos e parceiros. Toni deu uma “palhinha” de 

seu curso que deverá ser oferecido no inicio de abril 

aqui em Garopaba, autografou os livros e junto com 

os convidados brindou com sangria de vinho, 

carinhosamente preparada pela equipe do Gaia 

Village. 

 

Compartilhamos trecho da bela paródia à 

música Epitáfio dos Titãs, que está na página 51 do 

seu Livro: Epitáfio do Jardim Distraído. 

Devia ter plantado mais... Ter capinado menos 
Ter visto o sol nascer... Devia ter arriscado mais 

E até errado mais... Ter feito o que eu queria fazer. 
Queria ter aceitado as plantas como elas são 

Cada uma sabe a alegria e a flor que traz no coração 
O acaso vai te projetar... Um lindo jardim distraído 

Devia ter complicado menos... Podado menos 
Ter visto o sol se pôr... Devia ter me importado menos 

com inços pequenos. Ter semeado amor... 
Queria ter aceitado a natureza como ela é... 

A cada germinação cabem alegrias 
E a vida que vier... 

 

Plano de Manejo da APA Baleia Franca será 

construído com a comunidade 

Nos dias 24 e 25 de janeiro, reuniram-se na sede 

da APA da Baleia Franca, sua equipe de técnicos do 

Instituto Chico Mendes de Conservação –ICMBio, e 

o grupo de representantes de seu Conselho, dando 

continuidade às oficinas para a construção do Plano 

de Manejo da Unidade. Iniciativa inaugural por 

parte do ICMBio, este plano será construído com a 

participação do Conselho da Unidade, o que deve 

permitir um maior debate sobre as visões dos 

diversos setores que vivem no território, 

potencializando valor e sustentabilidade à iniciativa.  

 

 

 

Nos dois dias de reuniões o corpo técnico e diretivo 

da APA, os conselheiros representantes do Projeto 

Baleia Franca, UNESC Prefeitura da Imbituba, 

R3Animal, OAB, IFSC, Conselho Comunitário da 

Ibiraquera e da Fundação Gaia, estabeleceram o 

cronograma de ações e definiram as áreas em que 

as instituições parceiras dedicarão maior ênfase na 

construção do plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Conceitos e práticas de integração com 
comunidades em debate no Gaia Village 

Como atividade curricular da disciplina Ecologia 
Política, dia 31 de janeiro, grupo de 16 estudantes 
do curso de Sociologia da UNESC, acompanhados 
pelo Prof. Daniel Ribeiro Preve, tomou 
conhecimento sobre a filosofia que orienta os 
trabalhos do GV e debateu as questões ambientais 
que permeiam conceitos e práticas de integração 
com as comunidades de Garopaba. A visita 
possibilitou também o contato com tecnologias 
amigáveis e de baixo impacto que se encontram em 
demonstração no pátio da sede. 

 

 

 

Imagem do mês 
 

Durante processo de brincagem, mãe e filhote de 

búfalo se reconhecem e fortalecem vínculos neste 

mês que é ápice do nascimento de bezerros no Gaia 

Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio causa perdas junto a Lagoa da 
Encantada 

 

O clima seco do verão e os fortes ventos comuns na 

região de Garopaba tendem a amplificar os 

prejuízos causados por incêndios nesta época do 

ano. Foi o que ocorreu junto a Lagoa da Encantada, 

onde um pequeno incêndio, de origens ainda 

desconhecidas, alastrou-se por uma área de cerca 

de 180.000m2, destruindo a vegetação natural 

preservada pelo Projeto Ambiental Gaia Village. 

Além dos prejuízos ao equilíbrio florístico e 

harmonia da paisagem, o fogo desalojou pequenos 

mamíferos, répteis e aves, destruindo áreas de 

repouso e nidificação. 

 

Graças à prática de ações preventivas adotados 

pelo Projeto, e a rápida ação de sua equipe de 

trabalho, os prejuízos não foram ainda maiores. O 

episódio oferece a oportunidade de reflexão sobre o 

impacto e a responsabilidade de cada um na 

conservação ou destruição os ecossistemas. 

Incêndios não intencionais são relativamente 

comuns, tendo causas associadas ao descuido, ou a 

falta de entendimento sobre as consequências de 

pequenas ações, como por exemplo, descartar uma 

“bituca” acesa junto à vegetação.  

 

 

 

 

 

Retiro Espiritual da Igreja Batista 
Data: 09 a 11 de fevereiro          
Local: Gaia Village (Espaço Ouvidor)                                       
 
Receptivo UNESC – Engenharia Ambiental 
Data: 20 e 21 de fevereiro                 
Local: Gaia Village 
 

No Rincão Gaia/RS:                                                   

Carnaval junto à natureza do Rincão                               

Data: 09 a 12 de fevereiro 

http://www.fgaia.org.br/cursos/09_12_fevereiro_2013.html  

Faça contato: 

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

Agenda 


