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CMDCA aprimora relação com a 

comunidade 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente – CMDCA debate estratégias para 

promover diálogo sobre o ECA (Estatuto da 

Criança e Adolescente) em sala de aula visando 

oferecer aos estudantes uma formação cidadã, 

no que diz respeito ao seu conteúdo, garantindo 

a eles o conhecimento sobre seus direitos e 

deveres.  

 

A proposta corrobora com a pratica da Lei nº 

11.525/07, que determina a inclusão do ECA no 

currículo do Ensino Fundamental. Nessa mesma 

reunião, em 15 de março, o Conselho criou 

Grupo de Trabalho para estudar e propor Edital 

do Fundo de Infância e Adolescência / FIA com 

previsão de destinar recursos financeiros para 

entidades que atuem com crianças e 

adolescentes em Garopaba. 

 

 

 

 

 

Conselho Gestor da APA Baleia Franca 

debate gestão costeira 

 

Gaia sediou 53a reunião ordinária do Conselho 

Gestor da APA da Baleia Franca. Destaque para 

mesa redonda sobre gestão da paisagem 

costeira, com presença dos professores Albért 

Pèlachs e Eduard Ariz, da Universidade 

Autônoma de Barcelona, juntamente com 

professora Ângela Beltrame e a recém Doutora 

Deisiane Delfino, ambas da UFSC.  

Apresentaram um panorama do status de 

conservação das áreas protegidas na Espanha. 

 Ao mesmo tempo Deisiane apresentou 

resultados de sua tese sobre os valores da 

paisagem na APABF.  

 

Durante o dia, também aconteceu apresentação 

de relatório de gestão da APABF 2016 com 

debate sobre as ferramentas de avaliação 

utilizadas e a importância dessas atuarem em 

consonância com o Plano de Manejo da Unidade 

de Conservação, em processo de elaboração. 

Conselheiros também tomaram conhecimento 

da proposta de vídeo documentário sobre a 

história do Plano de Manejo e aprovaram 

lançamento de campanha virtual de captação de 

recursos para criação do documentário.   A 

Plenária foi encerrada com breve apresentação 

de Dissertação de Mestrado de Marcelo Farias 

(UNESC) que propôs zoneamento sócio 

ambiental da região do Farol de Santa Marta, 

podendo vir a ser um estudo contributivo ao 

Plano de Manejo da APA Baleia Franca. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



Plano Manejo da APABF: mobilização e 

oficinas no sul do território 

 

Com o intuito de divulgar o processo de 

elaboração participativa do Plano de Manejo, 

convidar pescadores para atuarem como 

protagonistas desse processo e fortalecer as 

relações entre pescadores artesanais e equipe 

gestora da APABF, dedicou o mês de fevereiro à 

mobilização do setor da pesca do sul da APA da 

Baleia Franca. Em Balneário Rincão, mobilização 

com a Colônia de Pescadores, através do 

Presidente João Piccolo, Plataforma de Pesca e 

com Jairo Celoy, Prefeito Municipal e sua 

equipe. 

 

Em Jaguaruna, encontro com o Prefeito 

Edenilson da Costa e a Coordenação do 

Instituto de Meio Ambiente de Jaguaruna / 

IMAJ. Em Laguna, uma visita à região do Farol 

de Santa Marta seguida de reunião com 

lideranças da pesca, mobilizada em parceria 

com a UAPI e com a Pastoral da Pesca.  

 

Essas mobilizações resultaram em 04 oficinas 

com os pescadores artesanais de Laguna (21 e 

22 março), Jaguaruna (29 março) e Balneário 

Rincão (30 de março), quando, através de 

metodologia participativa, apresentaram as 

demandas da pesca artesanal e propuseram 

acordos e normas para o melhor ordenamento e 

sustentabilidade da atividade no território. 

 

 

Intensivo de Iyengar Yoga no Gaia 

O Gaia Village acolheu, dia 17 de março, o 

primeiro intensivo de Iyengar Yoga em 

Garopaba. Conduzido pela professora Karina 

Grecu, os três dias do curso foram celebrados 

com alegria pelos 22 participantes. Trata-se de 

método desenvolvido por B.K.S Iyengar em que 

é ensinado que existe uma forma correta de 

praticar-se cada postura da Hatha Yoga, e que o 

estudante tem condições de realizar de forma 

perfeita a postura consistentemente por longos 

períodos de tempo. Na medida em que o 

equilíbrio é alcançado pelo corpo do estudante, 

isto logo se refletirá em sua mente.  

 

 

 

Venha fazer um jardim ecológico com Toni 

Backes no Gaia 

Dias 14 e 15 de abril - Vivência de Páscoa. 

 

 

Informações e inscrições: 

contato@paisagismoregenerativo.com.br 
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Glaico Sell – Cidadão Honorário de 

Florianópolis 

O agricultor orgânico Glaico Sell recebeu o título 

de Cidadão Honorário do Município de 

Florianópolis dia 23 de março, em solenidade 

realizada na Câmara de Vereadores, iniciativa 

do vereador Marcos José de Abreu (Marquito). A 

Fundação Gaia – Legado Lutzenberger e o 

Projeto Ambiental Gaia Village rendeu 

homenagem à incansável labuta de Glaico Sell, 

seja na proposição de políticas públicas, na 

produção e comercialização de alimentos com 

caráter ético, seja no seu jeito de inspirar, 

pesquisar, praticar, orientar, ensinar e divulgar 

as melhores práticas da agroecologia.   

 

Ativista ecológico e social, 

incansável trabalhador, referência na produção 

e comercialização ética de alimentos há mais de 

25 anos, oferece aos que frequentam a 1ª Feira 

de Produtos Orgânicos da Lagoa da Conceição, 

alimentos produzidos, com respeito ao meio 

ambiente e à saúde humana, em seu sitio em 

Paulo Lopes. Tendo construído um 

impressionante currículo, mais do que 

conquistas e feitos sua atitude, sua ação e 

postura vêm garantindo suporte e inspiração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 

 

 

Epidendrum fulgens, orquídea da praia, vive sob 

sol pleno, por quase todo o litoral brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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