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Programa de Sensibilização Ambiental: 

planejando ações  

 

Em abril, foi dado continuidade ao processo de 

visitação das Escolas, visando planejar as ações 

no escopo da 17a Edição da Mostra Lutz. A 

agenda foi construída de acordo com as 

reuniões pedagógicas de cada unidade escolar, 

visando envolver todo o corpo discente das 

escolas no planejamento das atividades de 

caráter ambiental e definição das 

responsabilidades de cada professor.  Foram 

visitadas 12 escolas: 

 

CEI Isidro Amorim (06.04); CEI Maria Marta 

(09.04); Arvoredo (10.04); Ibiraquera (11.04); 

CEI Acácio Bento (12.04); Crescer e Conhecer 

(12.04); Pinguirito (13.04); Januário Ferreira e 

CEI Encantada (16.04); Salomão Silveira 

(17.04); Buriiti (20.04) e EM Agostinho Botelho 

(24.04) 

 

 

 

 

Oficinas nas Escolas 

A Escola Municipal Aduci Arbues, na 

comunidade do Siriú, decidiu transformar o Hino 

de Garopaba em um vídeo, referendando os 

270 anos da colonização açoriana em Santa 

Catarina. Para tal, grupo de 22 estudantes do 

3º, 4º e 5º ano participaram de oficina de 

criação de roteiro de vídeos. Juntos, 

roteirizaram todo o Hino, que terá cada um dos 

versos transformados em desenhos, que serão 

feitos pelos próprios estudantes, com intenção 

de produzir vídeo, utilizando a técnica do “stop 

motion”.  

 

Duas turmas do Centro de Educação Infantil 

Garopaba participaram atentamente de Oficina 

de repelentes naturais, no dia 27 de abril. Após 

a oficina, eles experimentaram as receitas, a 

base de fumo e pimenta, na horta do CEI, 

recentemente atacada por grilos. 

 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



EPAGRI estimula hortas escolares 

A EPAGRI em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, através da Coordenação 

da merenda escolar, está colaborando para 

disseminar hortas em 08 escolas da rede 

municipal de ensino.  

 

Segundo Adreane Scoppel, extensionista da 

EPAGRI, essas escolas irão receber mudas de 

hortaliças, orientações para o plantio e oficina 

de construção de biodecompositor que 

transformará resíduos da merenda em adubo, 

que por sua vez irá fertilizar as hortas 

escolares. No dia 23 de abril, a coordenação da 

Mostra Lutz reuniu-se com a equipe para 

melhor conhecer o Projeto, que vem ao 

encontro do empenho da Secretaria de 

Educação em oferecer produtos oriundos da 

agricultura familiar orgânica.   

Palestra sobre ecologia e espiritualidade 

no Gaia 

 

Gaia Village sediou, em 14 de abril, palestra 

sobre Ecologia Espiritual, com Bruna Kadletz e 

Laira Ramos. Bruna coordena o Grupo de Apoio 

a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis – 

GAIRF, enquanto Laira idealizou a organização 

Àterra, com foco em educação sustentável e 

autoconhecimento, em Florianópolis. 

Discorreram sobre, e facilitaram atividades, 

explicitando aspectos de uma visão holística de 

ecologia, e da consciência das interelações 

entre o que acontece em nosso mundo interior 

e o que percebemos no dia a dia do mundo. A 

necessidade de aprendermos sobre nós 

mesmos, como se manifestam nossas 

características, a fim de que possamos atuar de 

forma íntegra, verdadeira e eficiente. Conforme 

Bruna e Laira a permanente busca pelo 

autoconhecimento é atitude que se reflete no 

cuidado e empatia com todos os aspectos de 

Gaia, o planeta Terra vivo.    

Comunidade de Garopaba debate Taxa de 

Preservação Ambiental - TPA 

Sérgio de Araújo, Prefeito Municipal de 

Garopaba recebeu Ana Paula da Silva, Prefeita 

de Bombinhas, em evento que reuniu 

Secretários, Conselho de Meio Ambiente, 

empresários, Ong’s e comunidade em geral na 

Escola Estadual Luiz Carlos Luiz, no dia 09 de 

abril.  

 

Ana Paula, apresentou os motivos de criação da 

TPA, as dificuldades jurídicas para implementa-

la mas também o apoio da população e do 

legislativo que foram fundamentais para o 

sucesso da Taxa que é cobrada de todos os 

carros que chegam em Bombinhas de novembro 

a abril, pelo sistema de Câmaras OCR em 

parceria com a Policia Militar e o Departamento 

de Trânsito.  

 

Ela enfatizou que os recursos da TPA são 

usados exclusivamente para preservação 

ambiental e são geridos por um Conselho 

Gestor, composto pelo setor público e sociedade 

civil organizada. Após profícuo debate, restou 

claro que Garopaba oferece todas as condições 

necessárias para implantação da Taxa de 

Preservação Ambiental que poderá resultar em 

qualificação da área ambiental com benefícios 

imediatos à população e ao turismo no 

município.  

Prefeito Sergio informou que deverá propor em 

breve um estudo para determinar a viabilidade 

da cobrança da TPA em Garopaba. 

 

 

 

 



APA da Baleia Franca realiza 2a Oficina de 

Planejamento Participativo  

 A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 

deu mais um passo importante na elaboração, 

de forma amplamente participativa, do Plano de 

Manejo da unidade de conservação. A 2a Oficina 

de Planejamento Participativo, realizada no 

período de 16 a 19 de abril, em Laguna, reuniu, 

em regime de imersão, os representantes das 

instituições que compõem o Conselho Gestor da 

UC, dentre eles, a Fundação Gaia, além de 

outros parceiros envolvidos na gestão do 

território da APA.  

A abertura da 2ª OPP foi facilitada por Walter 

Steenbock, do CEPSUL/ICMBio que fez uma 

breve retrospectiva do processo de criação do 

Conselho e da trajetória de construção do Plano 

de Manejo. Em sua fala denominada “Conversas 

Francas” estabeleceu as bases dos acordos 

mútuos para favorecer o diálogo e a 

qualificação dos encaminhamentos da semana. 

 

Durante o evento, cerca de 60 participantes 

aprimoraram o mapa situacional da APABF 

tendo em vista a criação de zonas, analisou e 

propôs diretrizes e também normas de uso dos 

recursos naturais, discutiu e elaborou os 

objetivos estratégicos da unidade e debateu 

propostas de ações para atingir tais metas, com 

foco na missão e visão de futuro construídas 

coletivamente na 1a OPP, realizada em agosto 

de 2016. 

Cecil Barros, Chefe da APA BF, reiterou que 

“após amplas discussões e dezenas de Oficinas 

Setoriais realizadas ao longo de 1,5 anos  em 

várias localidades do território,  nesta 2ª OPP a 

equipe do ICMBio mediou o trabalho de análise 

dos dados levantados pela comunidade e 

viabilizou a manifestação de todos os 

segmentos com interesses na UC, a fim de 

estabelecer pactos consensuados que permitam 

a manutenção e melhoria da qualidade de vida 

das populações que utilizam e vivem no 

território e para a conservação da 

sociobiodiversidade da 

região”.

 

Fórum da Agenda 21 debate saúde das 

Lagoas de Imbituba e Garopaba 

 

O Fórum da Agenda 21 debate saúde das águas 

das Lagoas, em evento realizado no salão 

comunitário, em 21 de abril. Na ocasião, foi 

apresentado os resultados do Projeto 

"Ibiraquera você é linda, quero te proteger", 

promovido pelos estudantes da Escola Estadual 

Justina da Conceição, realizado através de 

expedições a campo com registro dos principais 

problemas no entorno da Lagoa, como 

ocupações irregulares, aterramento de áreas 

úmidas, supressão mata ciliar e despejo de 

esgoto. Corroborando as observações dos 

estudantes, Profa. Elisa Serena, do IFSC, 

apresentou resultados preliminares de análise 

da qualidade das águas da Lagoa da Ibiraquera 

e Encantada que apontam contaminação por 

coliformes fecais e Escherichia colli na maioria 

dos pontos amostrados.  

 

Ronaldo Costa, analista ambiental da APA Baleia 

Franca, abordou em sua fala o conceito de Bacia 

Hidrográfica e a necessidade de se planejar 

ações de restauração de maneira integrada e 

sistêmica para obtenção de melhores 

resultados. O Fórum da Agenda 21 é 

coordenado pelo Conselho Comunitário da 

Ibiraquera, ASPECI e Gaia Village e se propõe a 

atuar em parceria com as Prefeituras de 

Imbituba e Garopaba para mapear e coibir 

danos ambientais nas Lagoas da região, ao 

mesmo tempo que fomenta educação ambiental 

nas escolas e comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mountain Do – Praia do Rosa 

 

A 8ª Edição da corrida Mountain Do - Praia 

do Rosa teve lugar dia 28 de abril atraindo 

cerca de 950 atletas. Organizado pela Sport Do, 

com apoio do Gaia Village, o percurso segue por 

diversos biomas a partir da Praia do Rosa. Por 

22.000m de extensão segue até a Praia da 

Barra por estradas, ruas, e pelo areal, 

retornando pela trilha da Caranha, Praia do 

Ouvidor até o Rosa. A equipe do Gaia acolheu 

os atletas no segmento em o percurso passa 

pela área do projeto, prestou apoio logístico na 

sinalização, bem como nos serviços de 

hidratação dos atletas, que enfrentaram 

variados níveis de dificuldades devido as 

distâncias pelas quais optam (22, 18,9 e 

4,5km), e pela diversidade física dos ambientes. 

Evento esportivo que atrai centenas de pessoas 

à região, é oportunidade para a divulgação de 

questões de sustentabilidade e da 

responsabilidade pelo impacto individual do 

cidadão. 

 

Imagem do Mês 

 

.  

Flores da Macela, Achyrocline satureioides, 

abundante nessa estação, atraem coleópteros 

luminescentes 

 

Receptivos do Mês 

Este mês, o Gaia recebeu 02 grupos, mediante 

agendamento, contabilizando 20 visitantes.  

17.04.2018: Congregação Cristã  

Grupo de 14 Irmãs de Congregação Cristã, em 

busca de conhecimentos sobre sustentabilidade 

e agricultura orgânica visitaram o Gaia e o 

Mercado do Produtor em Garopaba 

 

 

30.04.2018: Grupo de Ciclismo 

Grupo de 06 ciclistas da cidade de Jundiaí/SP, 

conduzidos pela agência de Cicloturismo 

Caminhos do Sertão, visitaram o Gaia que está 

incluso no roteiro que conecta Praia do Rosa à 

Praia da Gamboa. 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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