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Alunos e professores de Garopaba homenageiam Lutzenberger no Rincão Gaia

Alunos e professores das escolas da rede municipal 
de educação de Garopaba, Santa Catarina, 
estiveram nos dias 11 e 12 de maio de 2012 no 
Rincão Gaia, no Rio Grande do Sul. 

 A visita fez parte da programação em homenagem 
ao ambientalista 
José Lutzenberger, 
cujo passamento 
completou 10 anos 
no dia 14 de maio.  
Os preparativos 
começaram uma 
semana antes da 
viagem com a 
confecção de pipas 
coloridas, em 
oficina coordenada 
por Ramon Cunha, 
colaborador da 
Mostra Lutz. 

O Rincão Gaia, município de Pântano (RS), era 
lugar onde funcionavam pedreiras na década de 80. 
Hoje, a partir dos trabalhos de recuperação 
realizados pelo professor Lutzenberger, sua 
paisagem é exemplo de harmonia e equilíbrio. O 
grupo formado por quinze alunos das escolas Costa 
do Macacu, Jandira da Silva e Centro Educacional 
Ibiraquera, da professora Fabiana Custódio, das 
diretoras Rosa Bento e Vera Lorenzi, e da 
representante da Secretaria Municipal de Educação 
Marileti de Abreu, testemunharam in loco os 
resultados do trabalho continuado da Fundação 
Gaia, sob a coordenação de Lara, filha de José 
Lutzenberger, o que mantém viva a memória e 
ensinamentos do ecologista, transmitindo às 
gerações futuras a sabedoria de sua luta pela 
preservação do meio ambiente.  

 

No dia da chegada, o educador Alexandre de Freitas 
conduziu os visitantes por uma trilha com paradas 
em pontos muito especiais, como a estufa de 
plantas carnívoras, o jardim das águas e a estufa 
das cactáceas.  Tiveram também a oportunidade de 
conhecer os lagos, que eram as jazidas de 
exploração de basalto com 17 metros de 
profundidade, áreas totalmente degradadas, em 
que Lutzenberger reestabeleceu ambientes de 
grande equilíbrio e beleza. 

 

Na manhã ensolarada e fria do segundo dia de 
visita, a turma de Garopaba foi recebida com 
carinho pelos integrantes do Gaia Jovem que 
representam escolas de Pantano Grande. Momento 
de integração, quando reunidos em círculo, 
contaram sobre seus projetos escolares, 
evidenciando que a distancia entre os grupos é 
apenas geográfica, uma vez que sonhos e ações são 
praticamente idênticos, pois todos buscam melhorar 
o lugar que vivem através de atitudes e práticas 
amigas do planeta.  
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 Por fim e juntos, eles deram os retoques em suas 
pipas e as levaram ao céu, ao suave som de flauta, 
tocada por Henrique Sulzbacher em meio à bucólica 
paisagem, típica do Pampa. As pipas voaram alto 
como os sonhos, pouco antes de as crianças se 
reunirem junto ao recanto verde onde Lutzenberger 
escolheu como última morada. Ali, o ambientalista 
recebeu mais uma homenagem com o plantio de 
um arbusto típico da mata atlântica, conhecido 
como cipó São João, e que floresce somente nesta 
época de outono.  

 

Essa visita foi oportunizada graças à parceria com a 
CMPC - Celulose Riograndense, Secretaria Municipal 
de Educação de Garopaba e Fundação Gaia sob a 
mediação do Projeto Ambiental Gaia Village. 
 
 

Plano de contingência para encalhes de 

mamíferos marinhos é debatido na APA da 

Baleia Franca 

  

No final de maio, em reunião no Gaia Village, a 
equipe da APA da Baleia Franca apresentou para 
debate o Plano de Contingência para Encalhes de 
Mamíferos Marinhos no território da Unidade de 
Conservação, em fase final de elaboração, com 
previsão de término em 30 de junho. O objetivo da 
confecção desse plano é sistematizar as formas em 
que será prestada assistência aos mamíferos 
marinhos encalhados na UC, estabelecendo 
diretrizes entre as instituições executoras para o 
desenvolvimento de ações coordenadas na 
contingência aos encalhes. 

 
 
 A reunião da coordenação do Protocolo de Encalhes 
teve a presença das seguintes instituições: Centro 
Mamíferos Aquáticos / ICMBio, R3 Animal, Projeto 
Baleia Franca, Projeto Gaia Village, UNESC / 
Unidade de Zoologia, Marinha do Brasil – Delegacia 
de Laguna (representando a Capitania dos Portos 
de Florianópolis), Batalhão da Policia Ambiental de 
SC com suas representações locais das companhias 
e pelotões de Laguna, Maciambu, Maracajá, 
Florianópolis e o NEPON/Polícia Federal.  
 

Eleição do Conselho Gestor da APA da Baleia 

Franca  

A Plenária Ordinária de 02 de março de 2012 da 
APA da Baleia Franca elegeu o comitê encarregado 
de organizar as eleições de seu Conselho Gestor. 
Composto pelos representantes da Prefeitura 
Municipal de Garopaba, Fórum da Agenda 21, 
Projeto Baleia Franca, Fundação Gaia, na condição 
de Secretaria Executiva e da Presidência do 
CONAPA, fez publicar dia 20 de maio, no Diário 
Catarinense, Edital para o cadastramento de 
instituições interessadas em participar do processo 
eletivo, com prazo final para cadastramento junto à 
sede da APA Baleia Franca (Imbituba) em 22 de 
junho. Estão aptos para participar do processo 
eleitoral: os órgãos governamentais, organizações 
não governamentais (ONGs) ambientalistas com 
atuação comprovada na região da APA da Baleia 
Franca, e usuários dos recursos da Unidade e sua 
área circundante.  

 

A relação dos documentos necessários, o 
cronograma do processo, as regras de 
cadastramento, os formulários e informações 
adicionais encontram-se no Blog  
http://www.apadabaleiafranca.blogspot.com.br/.  
Este é o 4º processo de eleição, e tem por objetivo 
a renovação e ampliação da participação da 
sociedade na gestão desta relevante Unidade de 
Conservação gerida pelo ICMBio - Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

Audiência Pública aprova Plano Saneamento 

Básico 

A comunidade de Garopaba aprovou o Plano 
Municipal de Saneamento Básico em Audiência 
Pública realizada no dia 09 de maio, no auditório da 
Escola Municipal do Pinguirito. Na condição de 
integrante do Comitê Executivo do Plano, o Gaia 
Village participou de todas as oficinas e audiências 
que culminaram no Plano que prevê metas 
imediatas, de curto, médio e longo prazo, para 
atendimento universal de água de qualidade, 
esgotamento sanitário, drenagens pluviais, e gestão 
dos resíduos sólidos em Garopaba.  

 



Projeto Mãos Femininas do Paraná conhece 

iniciativas da agricultura familiar orgânica em 

Garopaba e Paulo Lopes 

 

Pelo segundo ano consecutivo, Garopaba e Paulo 
Lopes integram o roteiro de capacitação do Projeto 
“Mãos Femininas Protagonistas da Agricultura 

Familiar”, promovido pela Associação Regional de 
Cooperação Agrícola- ARCOAGRI, do centro-sul do 
Paraná. O Projeto atua com mobilização e 
capacitação de mulheres agricultoras visando 
estimular a transição da agricultura convencional 
para a agro-ecológica. 
 

 
 Nesse sentido, o intento da visita foi de conhecer 
as experiências e boas práticas desenvolvidas na 
região. Recebidas inicialmente no Gaia Village, o 
grupo de 40 mulheres teve oportunidade de 
conhecer tecnologias amigáveis e passiveis de 
aplicação em suas propriedades, como o banheiro 
seco de compostagem, composteira de resíduos 
orgânicos, círculo de bananeiras, sistema de 
tratamento de efluentes com fibras naturais 
(SISTEG), e o cultivo de abelhas nativas como fonte 
de renda familiar.  
 

 
 
Visitaram também o engenho de farinha de 
Zezinho, agricultor certificado pela Rede Ecovida, 
que juntamente com sua família mantém a 
produção artesanal de farinha de mandioca e 
derivados. Em visita à região da Praia do Ouvidor 
oportunizou-se a integração com pescadores 
artesanais, quando o Mestre Totó e tripulação 
recebeu o grupo no Rancho de Pesca e falou da 
cultura e rotina da pesca.  
 

 
 
 
 

No segundo dia da visita, o grupo despediu-se de 
Garopaba em palestra proferida por Dona Lourdes 
acerca do cultivo, usos, aplicações e manipulação 
de ervas medicinais, chás, xaropes, licores e 
sabonetes. Protagonista no desenvolvimento e êxito 
da agricultura familiar na região, a família Sell 
recepcionou o grupo em seu Sítio Dom Natural, no 
município de Paulo Lopes. Compartilhando sua 
experiência, abriram as portas do Sitio para visita 
guiada, demonstrando todo o processo do cultivo de 
alimentos orgânicos produzidos com respeito à 
natureza.   

 

 

 
Acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental 

da UNESC visitam o Gaia Village 

Dentro da perspectiva de promover a articulação 
entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao 
longo das disciplinas de “Gestão de Ambientes 
Costeiros” e “Recuperação de Áreas Degradadas”, e 
sua prática, a turma da 7ª fase do curso de 
Engenharia Ambiental da UNESC realizou nos dias 
16 e 17 de maio, visita no Projeto Gaia Village. As 
atividades de campo enfatizaram o reconhecimento 
de tipos de feições litorâneas e ecossistemas 
costeiros,  recuperação ambiental e gestão dos 
recursos naturais. Despertou interesse do grupo a 
tecnologia aplicada na Estação de Tratamento de 
Esgoto residencial instalada, que adota sistema com 
fibras naturais, projeto criado pela SISTEG de 
Laguna. 

 

De acordo com Carlyle Bezerra de Menezes, 
professor responsável pelas disciplinas “é de 

fundamental importância que os futuros 

engenheiros ambientais tenham contato com 

tecnologias alternativas, de baixo custo e que tem 

como característica principal o uso de materiais 

naturais, de baixo impacto, dentro do conceito de 

tecnologias amigáveis ao meio ambiente.”.  



11ª Edição da Mostra Lutz amplia espaço de 

participação de consultores. 

 
Em atendimento a reivindicação das escolas 
participantes do Programa de Educação Ambiental - 
Mostra Prof. José Lutzenberger, criaram-se 
condições para ampliação do grupo de profissionais 
que apoia os projetos e ações de caráter ambiental 
nas escolas.  A partir de uma chamada pública, dia 
15 de maio reuniram-se no Gaia Village 12 
potenciais consultores da Mostra, sendo recebidos 
pelos dirigentes das Escolas Municipais Jandira da 
Silva, Ibiraquera, Creche Beijinho, Creche Otilia e 
Centro Infantil ASESV. 

 
 Em seguida foi apresentado o histórico de 10 anos 
de Mostra Lutz, com ênfase para o papel do 
consultor e funcionamento do empório, momento 
em que os potenciais consultores explicitaram a 
forma e disponibilidade de contribuição e atuação 
junto à rede de 25 escolas participantes da Mostra 
Lutz 2012. Na sequencia dos trabalhos as escolas 
deverão escolher o consultor que irá orientar seu 
projeto ambiental.  
 

 

Fórum da Agenda 21 reitera princípios de 

aplicação prática de saberes em prol da 

comunidade 

 

As principais entidades fundadoras e participantes 
do Fórum da Agenda 21 reuniram-se no Gaia 
Village, em 19 de maio, para definir a composição 
de sua diretoria. Foram eleitas para Coordenação 
Geral: o CCI - Centro Comunitário da Ibiraquera, a 
ASPECI – Associação de Pescadores da Ibiraquera; 
e a Fundação Gaia; Diretoria Administrativa: ONG 
AMA. Para a Diretoria Sócio Ambiental: o Núcleo de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFSC. Para a 
Diretoria Financeira: a ASPR – Associação de Surf 
da Praia do Rosa. Para a Diretoria de Comunicação: 
a ASAEP – Associação de Surfistas, Amigos e 
Ecologistas da Praia do Porto.  

 
O encontro também debateu e aprovou os 
princípios básicos do Fórum: atuar como laboratório 
de práticas sustentáveis na região, com ênfase na 
capacitação da comunidade; e desenvolver 
estratégias para fortalecimento da pesca artesanal 
e agricultura familiar orgânica, turismo comunitário 
e saúde ecossistêmica.   

Centro Educacional Ibiraquera coloca em 

prática planos das crianças para melhorias no 

pátio da escola. 

 
O Centro Educacional Ibiraquera está a pleno com 
suas atividades de educação ambiental que incluem 
coleta seletiva de resíduos, preparo dos canteiros 
da horta, composteira, galinheiro com telhado 
verde, e jardim. Tudo planejado e desenhado pelos 
alunos que continuam exercitando os princípios de 
cidadania e responsabilidade para com o ambiente 
escolar.  

 
Os pequenos alunos do primeiro ano envolveram-se 
a partir de oficina de mini-hortas suspensas. 
Facilitada por Sandra, do Gaia Village, a oficina 
reuniu duas turmas, mobilizando 36 crianças e 02 
professoras no plantio de temperos e ervas 
aromáticas, aproveitando e reciclando vasos, 
panelas e copos.  

 
Para estudar e aguçar os sentidos, 46 crianças do 
pré-escolar visitaram o Gaia Village, no final de 
maio. Uma aula ao ar livre com música, abraços, 
cheiros, texturas e sabores do horto de ervas 
aromáticas, prova de mel produzido por abelhas 
nativas meliponídeas sem ferrão, e observação da 
paisagem estimularam os cinco sentidos. Com 
muita interação os pequenos fizeram novas 
descobertas brincando.   

 

 
 



Grupos de mulheres participam do Dia do 

Desafio – 30 de maio 

Em Garopaba, tarde fria e chuvosa, sair de casa já 
foi um desafio.  Para o Grupo de Mulheres – 
Cantinho do Bordado, da comunidade de Areias do 
Macacu, e para o Grupo Ambrósio, o clima não foi 
entrave para a proposta de exercitar o corpo e a 
mente através de danças circulares. Facilitada por 
Sandra Severo, do Projeto Gaia Village, que se 
engajou ao convite da Secretaria de Ação Social, a 
atividade foi oferecida aos grupos, totalizando 36 
mulheres que dançaram ao ritmo de músicas 
contemporâneas.  

 

Coordenado pela Secretaria Municipal de Ação 
Social, o Dia do Desafio em Garopaba mobilizou 
escolas, empresas, grupos comunitários que se 
juntaram para desafiar a população de San Miguel 
de Velasco, na Bolívia. E nesse desafio Garopaba 
sagrou-se vencedora, pois mobilizou 4.709 pessoas, 
aproximadamente de 25,95% da população.  
Independente dos resultados, esta saudável 
competição estimula a prática de exercícios físicos, 
caminhadas, dança, um convite ao movimento 
propiciando saúde e bem estar físico e mental. 

 

 

 
 
Preparativos para pesca comunitária da tainha na 
Praia do Ouvidor. 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUTROS EVENTOS QUE PARTICIPAMOS 

 

Garopaba promove sua 1ª Feira do Livro 

 

Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em 
parceria com a Livraria Navegar e Grupo MARÉ, 
referenda Garopaba como cidade em permanente 
processo de empreendimento de boas práticas na 
área de educação e cultura. No período de 23 a 26 
de maio, a comunidade teve a oportunidade de 
visitar a feira, adquirir livros com descontos de até 
80%, visitar mostra fotográfica, participar de 
palestras, assistir peças teatrais, e conhecer 
autores que escreveram em prosa e verso sobre o 
município. O evento foi recebido com bastante 
entusiasmo pelo público que o prestigiou. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Reunião Ordinária Conselho Desenvolvimento Municipal 
Data: 04 de junho – 18h30min        Local: Sala Conselhos 
 
 
Apresentação do Plano Gestão Ambiental IFSC-Garopaba 
Data: 05 de junho – 16h00min           Local: IFSC-Garopaba 
 
 
Reunião Ordinária COMDEMA 
Data: 13 de junho -18h00min             Local: ACIG 
 
 
Audiência Pública – Plano Diretor 
Data: 13 de junho – 19h30min            Local: EM Pinguirito 
 
 
Plenária do Conselho da APA da Baleia Franca 
Data: 15 de junho – 09h00min           Local: Gaia Village 
 
 
Retiro de Orações – Paróquia São Joaquim 
Data: 16 de junho – 09h                    Local: Gaia Village 
 
 
Oficina do TOBE – Turismo Observação Baleias 
Embarcado 
Data: 26 de junho – 14h                     Local: Gaia Village 
 
 
Reunião da Comissão de Educação Ambiental - CIEA 
Data: 29 de junho – 09h00min           Local: Gaia Village 
 
 

Oficinas Mostra Lutz 2012 
 
Oficina de Origami 
Data: 20 de junho – 14h            Local: EM Jandira da Silva 
 
 
Oficina de Mini-hortas 
Data: 22 de junho – 14h            Local: EM Jandira da Silva 

Imagem do mês 

Agenda 

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


