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Oficina de capacitação para leitura crítica da 

mídia - Mostra Lutz 2014 

A jornalista Clarinha Glock, como parceira da Mostra 

Lutz, facilitou oficina de Leitura Crítica da Mídia 

realizada no auditório da Escola Pinguirito durante os 

dias 02 e 03 de junho, sendo o público formado por 

professores da rede pública municipal e estadual de 

Garopaba. 

O propósito da oficina foi o de instrumentalizar os 

participantes, leitores de jornais e revistas, 

telespectadores e usuários de Internet, para a 

análise e reflexão sobre as informações publicadas 

nesses diversos meios de comunicação. 

 

  Durante os dois dias o grupo debateu sobre as 

formas que a mídia geralmente apresenta as 

questões da infância e adolescência, de gênero, de 

economia e política, e do meio ambiente. A 

influência das redes sociais sobre os meios 

tradicionais de comunicação, e suas perspectivas, 

também foram trabalhadas. 

Para os professores, a oficina proporcionou o 

conhecimento de ferramentas que podem ser 

essenciais no processo de educação, de jovens e 

crianças, ligadas ao desenvolvimento da cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação da Agricultura Familiar - equipe do 

Gaia Village participa de debate na UNESC 

 

A segurança alimentar e o combate à fome foram os 

temas da 9ª Semana do Meio Ambiente e Valores 

Humanos da UNESC, dia 05 de junho em Criciúma. 

Convidada a participar de uma das mesas, a equipe 

do Gaia Village apresentou ao público reunido no 

auditório da universidade a filosofia que orienta o 

projeto e ações implementadas, destacando as 

relações do GV com a comunidade de agricultores 

orgânicos de Garopaba. Dolizete Zilli, coordenador 

geral do GV, introduziu a questão da agroecologia a 

partir do relato de sua história pessoal de jovem 

agricultor dedicado ao cultivo do fumo, referendando 

as práticas de produção orgânica como caminho para 

promover saúde das pessoas e do ambiente.  

 

Eliane Mandelli, produtora agroecológica do 

município de Nova Veneza, contribuiu com relato 

sobre sua experiência na produção e comercialização 

de doces e frutas cristalizadas de origem orgânica. 

Encerradas as falas a coordenação da mesa, na 

pessoa do professor Carlyle Bezerra de Menezes, 

promoveu profícuo debate sobre as perspectivas da 

agroecologia no litoral catarinense, e sobre o papel 

de cada cidadão – produtores e consumidores – no 

fortalecimento da agricultura familiar.  

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 



Instituto Ilhas do Brasil visita Gaia Village  

O Instituto Ilhas do Brasil é uma ONG que promove 

projetos socioambientais para jovens no Pântano do 

Sul - Florianópolis. Acompanhados de Alessandra 

Pretto, o grupo de 12 adolescentes que esteve no 

Gaia Village participou de palestra e realizou trilhas, 

tendo a oportunidade de conhecer as ações 

implementadas no escopo do projeto, e seus 

conceitos teóricos que visam a sustentabilidade 

ambiental. 

 

Por pedido do grupo, a parte da tarde foi dedicada à 

oficina de compostagem doméstica. Facilitada pela 

bióloga Sandra Severo, essa oficina orienta sobre os 

passos e cuidados para alcançar-se um processo 

rápido e eficiente de compostagem onde resíduos 

orgânicos da cozinha e do jardim são transformados 

num rico e equilibrado adubo, que melhora a saúde 

dos solos seja pelos nutrientes que contém, seja 

pelo aumento de dinamismo que provoca. 

 

 

Encontro Missionário no Espaço do Ouvidor 

Com o objetivo de planejar ações humanitárias no 

sertão do Piauí, que devem acontecer no final de 

julho, cerca de 60 participantes da Igreja Bola de 

Neve, vindos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

reuniram-se no Espaço do Ouvidor durante os dias 6, 

7 e 8 de junho. Cânticos e orações integraram a 

programação desse encontro MISSÕES, organizado 

por Maíra Fontoura e Rodolfo Lema. 

 

38ª Plenária do Conselho Gestor da APABF 

Dia 27 de junho, o Gaia Village sediou a 38ª Plenária 

do CONAPABF. Seguindo a pauta a Câmara Técnica 

da Biodiversidade dirigiu apresentação abordando a 

situação da tainha no sul e sudeste brasileiro. De 

acordo com Ana Torres, analista ambiental do 

CEPSUL-ICMBio e conselheira do CONAPABF, nos 

últimos anos políticas públicas do Ministério da Pesca 

tem favorecido a atividade e os resultados da pesca 

pela frota industrial. São barcos motorizados, com 

maior autonomia, que capturam cardumes da tainha 

em alto mar, no momento em que se encontram no 

período migratório para a desova, de sul a norte 

durante os meses de maio a junho. A intensidade 

deste processo de captura em alto mar durante a 

desova não tem permitido a reposição da população 

de peixes, e vem diminuindo o número de cardumes 

que se aproximam das baias e enseadas, onde 

seriam tradicionalmente pescados por pescadores 

artesanais.  

 

No espaço da Câmara Técnica de Gestão Territorial, 

técnicos da consultoria Socioambiental apresentaram 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA RIMA do 

empreendimento EcoVitta Resort, Balneário Rincão, 

dado como exemplo de condomínio sustentável no 

território da APABF. O projeto agregou soluções 

visando torná-lo mais amigável ao ambiente, tais 

como: a redução do número de lotes originalmente 

previstos, e consequente aumento da metragem 

individual de cada um deles; a adoção de urbanismo 

com desenho sinuoso, orgânico; a extração de 

material para terraplanagens no próprio local, 

transformando as áreas de escavação em lagos, ao 

redor dos quais se estabelecerá uma área de 15m de 

vegetação em paisagismo planejado; a implantação 

de estação de tratamento de efluentes com sistema 

de membranas, bastante eficiente; captação de 

águas das chuvas e vias pavimentadas com lajotas e 

calhas gramadas, permitindo a infiltração gradual e 

homogênea das águas das chuvas em todo o 

terreno. 

 
Planta geral do EcoVitta  

 

Nessa mesma Plenária, apresentada pelo Comitê 

Eleitoral foi aprovada a metodologia da eleição de 

renovação do conselho, que se realizará em 21 de 

agosto próximo, e a Câmara Técnica da Conservação 

da Baleia apresentou proposta de uma 2ª plenária 

extraordinária tendo o Turismo de Observação de 

Baleias Embarcado por tema, prevista para 25 de 

julho, também no Gaia Village. 



 

Curso de formação em medicina Ayurveda – 

Garopaba 

Capacitar para maior autonomia em saúde 

especialmente nas questões nutricionais e 

preventivas, promovendo rápidas transformações é a 

proposta do Curso de Formação em Ayurveda, 

coordenado pela Dra. Adriana Pissetti do Centro 

Girassol – Medicina Integral. Ayurveda é o nome 

dado ao conhecimento médico desenvolvido 

na Índia há cerca de sete mil anos. Ayurveda 

significa,em sânscrito, Ciência (veda) da Vida (ayur). 

Continua a ser a medicina oficial na Índia e tem-se 

difundido por todo o mundo como uma técnica eficaz 

de medicina tradicional.  

 

No dia 14 de junho, o Gaia Village sediou o 4º 

módulo do curso que terá 16 módulos presenciais. 

Neste encontro, os participantes acessaram 

conhecimentos sobre a fisiologia do corpo humano e 

pontos terapêuticos usados para massagem e 

compreenderam o funcionamento do corpo na 

relação com o clima, alimentos, emoções e ritmo de 

vida. 

 

De acordo com Adriana, “o curso visa formar 

educadores em saúde para atuação no autocuidado, 

acompanhamento interpessoal e familiar até o 

aconselhamento à comunidade. A metodologia é 

vivencial”.  O curso é uma parceria entre Girassol - 

Medicina Integral, Escola Yoga Brahma Vidyalaya e 

Chacarananda Ashram. Curso reconhecido pela 

Internacional Academy of Ayurveda, Pune – Índia e 

pelo World Movement for Yoga and Ayurveda. Mais 

informações: www.girassol.med.br 

 

 

 

 

 

 

 

Mês de junho e o cipó São João (Pyrostegia venusta) 

ilumina o Gaia Village. Nativa da América do Sul, 

essa trepadeira é usada no combate ao vitiligo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
 

Agenda 

Receptivo da UFSC – Curso Educação no Campo 
Data: 02 de julho                           Local: Gaia Village 

 

Receptivo da Escola Walter Holthausen (Lauro Muller) 

Data: 09 de julho                         Local Gaia Village 

 

Fórum Municipal da Cultura de Garopaba 
Data: 09 de julho / 19h30            Local: Câmara Vereadores 

 

Receptivo  do Grupo Escoteiros de Imbituba 
Data: 12 de julho                        Local: Gaia Village 

 

Reunião do Grupo Agricultura Orgânica Garopaba 
Data: 14 de julho                       Local: Gaia Village 

 

2ª Plenária Extraordinária do CONAPABF 
Data: 25 de julho                       Local: Gaia Village 

 

Reunião Comitê Eleitoral do CONAPABF 

Data: 28 de julho                     Local: sede da APABF 
 

Reunião do Conselho Municipal de Educação 

Data: 28 de julho                    Local: Secretaria Educação 
 

 

 
 

CURSOS E OFICINAS NO GAIA VILLAGE 

 
Oficina de Marcenaria Rústica 

Data: 19 e 20 de julho 

Facilitador: Mauro Fuke 
 

Curso Dragon Dreaming 

Data: 01, 02 e 03 de agosto 

Facilitação: Daniela Reis 
 

Workshop Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Data: 15 de agosto 
Facilitação: Fabíola Pecce 

 

 
 

 

Informações e Inscrições: 

Site: www.empregosecia.com 

Email: cursos@empregosecia.com 

Fones: 48-3354-0971 e 48-9914-3527 
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