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Gaia Village demonstra potencialidades do uso das energias renováveis 

 

A utilização e desenvolvimento de tecnologias amigáveis que 

primam pelo uso de energias limpas no Gaia Village tornou-se case 

de matéria jornalística do Concurso Universitário de Jornalismo da 

CNN que, nesta Edição, deverá premiar reportagens sobre ações 

relacionadas ao tema Energia Renováveis. Thiago Pereira, 

acadêmico de Jornalismo da UNISUL, visitou o GV e descobre que 

em Garopaba a energia proveniente do sol e dos ventos gera 

energia elétrica para uso doméstico, abastecimento de água, 

eletrificação de cercas e aquecimento de água.  

 

A matéria deverá ressaltar que pequenas mudanças podem fazer 

uma grande diferença em termos de sustentabilidade local, uma vez 

que as energias renováveis são complementares à transição para 

um novo padrão de desenvolvimento, diminuindo os impactos 

gerados pelo uso intensivo do petróleo, tanto no sentido de reduzir a 

emissão de Monóxido de Carbono como no sentido de manter as 

reservas existentes para uso futuro. 

 

 

Sensibilização ambiental e saberes tradicionais quilombolas  

 

O Programa de Sensibilização e Educação Ambiental Mostra Prof. José Lutzenberger expande suas ações para além das 

escolas. Em parceria com a Secretaria de Ação Social de Garopaba promove oficinas de fortalecimento e valorização da 

cultura quilombola através de ações de educação ambiental e mobilização comunitária. As atividades são parte integrante 

do Projeto que beneficiou famílias do Morro do Fortunato e Aldeia com a construção de casas, através da COHAB-SC.  

 

A 1ª Oficina, realizada na Associação Comunitária da Aldeia, 

envolveu cerca de 40 pessoas das duas comunidades, em 

dinâmicas de integração e reconhecimento, tendo por base os 

jogos cooperativos. As ferramentas metodológicas do trabalho 

técnico social, a ser desenvolvido durante 06 encontros, 

fundamentam-se nos princípios do resgate dos saberes e 

vivências de cada comunidade, preservação ambiental e 

estímulo a promoção de empreendimentos coletivos capazes 

de gerar renda às comunidades quilombolas.   

 

 

 

23ª Reunião Plenária do Conselho da APA da Baleia Franca promove debate com Marinha do Brasil 

e Prefeitos da região 

Gaia Village sediou Plenária visando discutir a visão e as ações das municipalidades no território da Unidade de 

Conservação que teve como ponto de destaque presença dos Prefeitos dos Municípios que compõem a região central da 

APA: Garopaba, Imbituba e Laguna,  Senhores Luis Nestor, 

José Roberto Martins e Célio Antônio, respectivamente. O 

Conselho enalteceu a presença dos senhores prefeitos 

ressaltando o momento de aperfeiçoamento das relações 

institucionais entre a APA e as Prefeituras, verificando-se 

“soma de esforços” em busca de desenvolvimento com 

sustentabilidade e justiça ambiental. Os líderes dos 

executivos municipais  demonstraram preocupação com o 

fato da Unidade ainda não possuir Plano de Manejo, sendo 

seguidos pelos Conselheiros, uma vez que esta falta 

potencializa uma série de atritos notadamente em relação a 

aplicação da legislação que protege as áreas de preservação permanente e os planos diretores municipais.  

Nesta mesma reunião, o Conselho ouviu palestra do Delegado da Capitania dos Portos em Laguna – Marinha do Brasil, 

sobre as competências que possui a Armada Brasileira para atuar nas questões ambientais no território da APA da Baleia 

Franca. 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 

 



 

IFSC estabelece cronograma de novos cursos  

 

O Instituto Federal de Santa Catarina em Garopaba deve oferecer mais 04 

cursos de qualificação profissional, de 30 a 80 horas de duração. 

Atendimento ao Cliente, Inclusão Digital, Capacitação em Práticas de 

Manipulação de Alimentos e Curso de Espanhol Básico, deverão compor a 

estrutura curricular do 2º semestre de 2011.  

A Instituição também trabalha no planejamento de Projeto de Extensão a 

ser apresentando durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no 

mês de outubro, que abordará o tema Mudanças Climáticas. Com caráter 

itinerante, o Projeto de Extensão será apresentado nas escolas estaduais 

de Garopaba e Imbituba e discutirá também questões relacionadas à 

orientação profissional dos jovens com apoio da equipe do Gaia Village e 

outros parceiros que apresentarão um panorama geral de diversas 

profissões com foco em sustentabilidade. 

 Estas propostas, apresentadas e discutidas pelo IFSC com seus parceiros, sedimentam o compromisso do Instituto em 

atender as mais urgentes demandas da comunidade, entre as quais o curso técnico em Turismo de 800 horas, com início 

previsto para o primeiro semestre de 2013.  

 

 

Pescadores e Agricultores de Garopaba serão beneficiados com a criação da CRESOL 

 

 

 

Reunidos em Assembléia, pescadores, agricultores, técnicos da 

EPAGRI e comunidade em geral manifestam-se favorável à criação 

da Cooperativa de Crédito Solidário (CRESOL) de Garopaba. 

Dolizete Zilli, coordenador geral do GV, íntegra o grupo de sócios 

fundadores da Cooperativa. O projeto segue agora para trâmites de 

aprovação pela administração geral da CRESOL e posteriormente ao 

Banco Central do Brasil.   

 

 

 

 

Grupo Circo Fluxo visita Garopaba e disponibiliza oficina de arte circense à Mostra Lutz 

 

Adriana Oliveira e Rafael Planta atuaram com voluntários no 

Programa de Sensibilização e Educação Ambiental – Mostra Prof. 

José Lutzenberger, disponibilizando duas oficinas ao Empório da 

Mostra. Pelo preço de 150 ECCOS, moeda social criada como 

ferramenta para participação da comunidade no financiamento 

do programa educativo, a Escola Municipal da Encantada e do 

Centro Educacional Ibiraquera  garantiram a seus alunos a 

oportunidade de participar da oficina de arte educação itinerante 

de informação, diversão e conexão com a natureza. 

 

O Casal Adriana e Rafael, cearenses, artistas, permacultores, 

viajam pela América Latina, ao apresentar o Circo Fluxo em 

clima de alegria e descontração promovem novas possibilidades 

de relações ambientais e sociais. Os professores Maurício Trombeta e Ludmilla Cançado também atuaram nesta atividade 

que mobilizou 211 estudantes.  Acompanhe esta viagem: www.corpofluxo.blogspot.com    

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente recebe demandas da comunidade 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente acolheu demanda da Escola Municipal do Ambrósio que solicita providencias 

quanto à área do antigo lixão existente na comunidade do Ambrósio. Os conselheiros sugeriram à Direção da Escola o 

encaminhamento de relatório detalhado ao Conselho, que será então remetido ao Executivo Municipal solicitando ações 

que assegurem o bem estar dos moradores.   

 

As demandas são no sentido de que seja delimitada e 

sinalizada a área, e de que sejam realizados estudos 

relativos à qualidade das águas e dos solos visando 

averiguar possível contaminação gerada pelo lixo ali 

depositado. Ainda no COMDEMA, que conta com a 

participação da Fundação Gaia / GV, seguem as atividades 

do Grupo de Trabalho Regimento Interno e o debate sobre 

processo de criação do Parque Municipal do Banhado da 

Palhocinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APA da Baleia Franca capacita operadoras de turismo embarcado para receber as baleias francas 

 

Ambientado no Gaia Village, o Curso de Capacitação do Turismo 

de Observação de Baleias Embarcado – TOBE reuniu cerca de 30 

representantes das operadoras de turismo embarcado que atuam 

em Garopaba e Imbituba. Promovido pela equipe da APA da Baleia 

Franca, o Curso é pré-requisito para cadastramento e/ou 

renovação da licença para promoção de atividades ligadas a 

observação das baleias francas. Informações sobre biologia e 

comportamento das francas, status de conservação da espécie, 

leis e normas que regem o turismo de observação, foram 

abordados como temas essenciais que devem integrar os 

conhecimentos, discurso e prática dos administradores e técnicos 

das empresas que atuam nesse setor.   

 

Ao final do curso, os participantes reafirmaram o Acordo de Conduta estabelecido em 2010 entre as Operadoras visando 

fortalecimento de princípios éticos e melhor regulação dos processos operacionais de avistagem das baleias, observadas 

as peculiaridades do território da APA da Baleia Franca.  

 

 

 

 

Feira Cultural do Centro Educacional Porto Seguro inova, com muita criatividade 

 

A 4ª Edição da Feira Cultural do CEPS trouxe este ano o tema 

"Universo Literário" – Uma viagem pelo mundo da leitura. O público 

visitante circulou em meio a diversos cenários e figurinos criativos, 

onde cada turma apresentou e representou uma história da literatura 

infanto-juvenil: Três Porquinhos; Sitio Pica-Pau Amarelo; Menino 

Maluquinho e seus respectivos autores foram representados pelas 

turmas do pré-escolar. Turma da Mônica, Bolsa Amarela; Ilha do 

Tesouro, Romeu e Julieta e Três Mosqueteiros foram recontados pela 

ótica dos alunos do ensino fundamental.  

A equipe do GV teve a oportunidade de participar do evento, bastante 

prestigiado pela comunidade, quando todos se encantaram com as performances e originalidade da proposta do Centro 

Escolar que tem como premissa básica formar cidadãos humanizados para dar conta das demandas da sociedade.  

 

   

Este mês, a garça-moura (Ardea cocoi) marcou sua presença solitária em 

busca de pequenos peixes e moluscos às margens do Lago Sede do Gaia 

Village.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração da Escola Municipal Januário Ferreira  
Data: 02 de julho / 15h                       Local: Ressacada 

 

Oficina de Sensibilização Ambiental para Comunidade Quilombola 

Data: 07de julho/ 19h                         Local: Morro do Fortunato 

 

Oficina de Sensibilização Ambiental para Comunidade Quilombola 

Data: 21 de julho/ 19h                        Local: Associação Comunitária da Aldeia 

 

Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial – CONAPA BF 

Data: 15 de julho / 09h                        Local: Gaia Village 

 

Receptivo alunos do IFSC – Curso Gestão Ambiental em Turismo 

Data: 29 de julho                                 Local: Gaia Village 

 

Agenda 

Imagem e/ou fato do mês  

 

 

Outros eventos comunitários em que estivemos presentes 

Faça contato: 

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

 


