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Práticas da Sustentabilidade é o foco em visita 

de alunos da UNESC 

 

As práticas na área do Gaia Village, assim como a 

filosofia que norteia suas ações, foi o foco de visita 

de 17 alunos da Engenharia Ambiental da UNESC 

que visitaram o projeto acompanhados pelo 

professor José Carlos Virtuoso nos dias 20 e 21 de 

fevereiro. O grupo dedicou-se, especialmente, às 

tecnologias de baixo impacto, bioconstruções 

existentes e seus equipamentos. 

 

Depois das atividades de campo no GV, o grupo 

teve a oportunidade de visitar o engenho tradicional 

de farinha do Zezinho, agricultor orgânico do 
distrito da Encantada onde, dentro da tradição 
açoriana do lugar, foram recebidos com café, pães a 
base de farinha de mandioca e doces tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

11ª Cavalgada das Praias é palco de 

homenagem a Abílio Lima.  

Depois de um percurso de 233 kilometros os 
cavaleiros e amazonas, participantes da 11ª 
Cavalgada das Praias, prestaram homenagem a seu 
ex-comandante geral Abílio Lima em almoço 
organizado pelo Gaia Village. Amigo, parceiro, 
companheiro, alegre, simples, honesto, 
empreendedor, apaixonado pela família e por sua 
comunidade, o garopabense Abílio Lima foi um 
grande incentivador das cavalgadas, nelas 
reconhecendo o potencial que a interação 
cavaleiro/cavalo, suas lides e a convivência têm na 
formação do caráter do indivíduo, do respeito a 
natureza, e da responsabilidade para com o 
semelhante. 

 

Iniciada em 16 de fevereiro, em Passo de Torres, o 
percurso foi encerrado no dia 22 em Garopaba. 
Encerrada a homenagem no Espaço do Ouvidor, e 
após cerimônia das bandeiras, a cavalgada partiu 
do Ouvidor, e pelos caminhos internos do GV 
alcançou a Rodovia. 

 

À noite, na sede da Associação dos Cavaleiros de 
Garopaba, tiveram lugar os festejos de 
encerramento dessa 11ª edição, quando a equipe 
do Gaia Village se fez presente apresentando slide 
show de imagens de momentos das cavalgadas 
anteriores. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

Biblioteca pública: resgate de antigo sonho da 

comunidade de Garopaba.  

Sergio Cunha, prefeito em exercício, e o vereador 
Rogério Linhares, foram portadores da notícia de 
que o executivo municipal tem planos para 
revitalizar prédio na área central de Garopaba para 
lá instalar em espaço cultural. A boa notícia foi 
divulgada em reunião do grupo coordenado pelo 
professor João Pacheco – IFSC, que vem 
trabalhando com o objetivo de dotar o município 
com uma biblioteca pública. A reunião, realizada dia 
23 de fevereiro no Gaia Village, contou com a 
presença de representantes da sociedade civil e 
amantes da leitura, além dos já citados. 

 

 Além do acervo organizado de livros, o grupo vem 
trabalhando na formulação de estratégias de 
envolvimento comunitário que motivem o gosto e o 
hábito da leitura.   

 

A parceria com Empregos & Cia continua 

sendo fortalecida.  

Este ano a meta é desenvolver a área de eventos e 
cursos que serão oportunizados sistematicamente à 
comunidade de Garopaba. Em reunião, realizada no 
dia 18 de fevereiro, a equipe da Empregos & Cia 
reforçou interesse para desenvolver uma agenda de 
cursos na área sócio ambiental, começando com 
curso de “telhados vivos”, sob facilitação do 
paisagista Toni Backes a ser ofertado nos dias 05 e 
06 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigos e parceiros visitam o Gaia Village 

 

O agrônomo e fotógrafo Paulo Backes, que por 
muitos anos acompanhou os trabalhos do professor 
Lutzenberger, em férias em Garopaba nos visita e 
apresenta o Gaia Village para sua filha Amanda 
que, por sua vez, tem interesse em fazer estágio na 
área de ecologia de campo. 

 

O argentino Sergio Lub (à direita) retorna com sua 
filha Sonia e amigo Horácio Mica ao Gaia Village 
depois de 08 anos. Na visita o reconhecimento da 
evolução das ações em curso na sede e na região 
do Ouvidor.  

 

Carnaval – sempre um momento de reflexão 

no Espaço do Ouvidor 

Membros da Igreja Batista de Garopaba 
organizaram o retiro espiritual para os feriados de 
Carnaval. Amigos, fiéis e simpatizantes tiveram 
momentos de meditação, cânticos e renovação de 
esperança no Espaço do Ouvidor. 

 

 



 

Parceria facilita aquisição do livro “Paisagismo 

para celebrar a vida” 

Toni Backes dá aos leitores do boletim a 
possibilidade de aquisição de seu livro sem o custo 
de frete. Para tal, basta mencionar que é amigo (a) 
do Gaia Village. Essa promoção é valida para todos 
os leitores deste Boletim Informativo. 

 Faça contato: peraudoencanto@redesul.com.br 

 

 

 

 

 

  Bromélias em floração no costão do Ouvidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

Imagem do mês 

Agenda  

Reunião Conselho Desenvolvimento Municipal 
Data: 05 de março / 19h 
Local: Secretaria de Educação Garopaba 
 
 
Reunião sobre Biblioteca Municipal 
Data: 09 de março / 09h00min – 12h00min                
Local: Gaia Village 
 

Plenária CONAPA Baleia Franca 

Data: 15 de março / 09h00min – 19h00min                 
Local: Gaia Village 
 
Receptivo da Escola Heriberto Hilse (Criciúma) 

Data: 18 de março / 09h00min – 17h00min                 
Local: Gaia Village 
 
Receptivo do Centro Educacional Porto Seguro 

Data: 22 de março/ 08h00min – 17h00min 
Local: Gaia Village 
 
Reunião CIEA – SDS 

Data: 22 de março / 14h00min – 17h00min 
Local: Florianópolis 

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


