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Notícias & Integração com a Comunidade
Empório da Mostra Lutz: a comunidade
nutrindo projetos ambientais escolares
Os dirigentes das 25 escolas participantes da 12ª
Edição da Mostra Lutz receberam no dia 08 de julho
a Lista do Empório. Ferramenta criada em 2007 que
oportuniza a participação voluntária e ativa da
comunidade em prol das ações ambientais escolares
de Garopaba. A lista de bens e serviços oferecidos
pela comunidade inclui uma série de oficinas,
palestras, e visitas guiadas à instituições que
desenvolvem projetos de caráter sócio ambientais
na região. De posse da lista, cada escola opta pelas
atividades que melhor colaboram para a instrução
de seu projeto ambiental. Neste ano além de 23
oficinas que foram disponibilizadas, sendo que 17
inéditas, um conjunto de 12 iniciativas na
comunidade que desenvolvem projetos
que
conjugam sustentabilidade e cultura oferecem
visitas guiadas às escolas participantes. Conheça,
nessa edição, algumas das oficinas e parceiros que
contribuem com as Escolas de Garopaba:

Cidades Sustentáveis
Patrícia Schott – GRPB

Pintura em Sombrinhas
Silvina Raverta/ GRPB

Reciclagem de Pneus
Guto Terra/GRPB

Conto de Fadas
Denise e Ana Carla/GRPB

Minhocário
Arborização Urbana
Escola Renascer – APAE Garopaba
Leitura Crítica
Clarinha Glock/POA

Corantes Naturais
Ananda Casanova/POA

Proteção Animal
APAG/GRPB

Moda Sustentável

Mariana Negreiros/Londres

Pão Caseiro
Alecrim Correia/GRPB

Reaproveitamento Redes Pesca
Nara Guichon – Florianópolis

Yoga na Educação
Alecrim Correia/GRPB

*GRPB = Garopaba

Musicalização Infantil
Joana Netz/ GRPB

Reunião Extraordinária CONAPA Baleia Franca
debate ocupação humana de baixo impacto
ambiental
Gaia Village sediou no dia 17 de julho, Plenária
Extraordinária do Conselho Gestor da APA da Baleia
Franca, tendo por pauta única a apresentação do
Estudo de Impacto Ambiental – EIA RIMA do
Loteamento Rosa Norte – situado na Praia do Rosa,
Imbituba.

O Conselho debateu e aprovou por unânimidade
parecer elaborado pelo ICMBio, corroborado pela
Câmara Técnica da Gestão Territorial, que solicita
aperfeiçoamento dos estudos e sua adequação ao
rito
processual
estabelecido
pela
Resolução
CONAMA 428/10 e Sistema Nacional de Unidades
de Conservação – SNUC.
Na visão do Conselho, a proposta de ocupação de
área sensível litorânea, de grande valor ambiental e
paisagístico, deve atender a premissas básicas de
uma ocupação de baixo impacto, condizente com
práticas modernas de sustentabilidade. Por fim, o
CONAPA solicitou à FATMA – órgão licenciador - que
se abstenha de emitir a licença enquanto não forem
atendidas as condicionantes. Nos debates, em
alto nível, mostrou-se claro que ICMBio e CONAPA
BF
almejam
contribuir
efetivamente
na qualificação ambiental do empreendimento, sem
desconsiderar sua viabilidade econômica, em busca
de modelo de ocupação urbana na zona costeira do
território da APA da Baleia Franca.

2ª Edição do Festival da Paz promove a cultura
A Câmara Municipal de Vereadores de Garopaba,
por sugestão do Grupo do Calendário Maia, instituiu
o 25 de julho como Dia Municipal da Cultura e da
Paz (Lei 1.647). Neste 25 de julho as celebrações
tomaram a Praça Central e a Paróquia São Joaquim.
Artistas locais expuseram seu trabalho e os
visitantes foram recebidos com atividades de yoga,
danças circulares, teatro infantil e shows musicais.

No momento especial de partilha de alimentos
quando, a Escola Vela Tropa criou a “mandala dos
alimentos”, ritual mensal do grupo baseado em
compras
coletivas
de
alimentos
orgânicos
localmente produzidos.

No momento de hasteamento da Bandeira da Paz, o
Projeto Ambiental Gaia Village e a Sra. Maria de
Lourdes, da Rede Ecovida, foram homenageados
pelas ações em prol da sustentabilidade e
fortalecimento de vínculos comunitários em
Garopaba.

Núcleo da Mulher
associativismo.

Empresária

incentiva

o

Grupo Pró-Biblioteca Pública debate políticas
de incentivo a cultura em Garopaba.

As mulheres empresárias de Garopaba contam
agora com apoio do NMEG – Núcleo da Mulher
Empresária de Garopaba que tem por finalidade
orientar e prover assistência em temas e atividades
do interesse individual ou coletivo da mulher
empreendedora.

No dia 29 de julho, a Câmara Municipal de
Vereadores abriu espaço para uma “Conversa sobre
Cultura”.
Promovido
pela
coordenação
da
Campanha Pró-Biblioteca, da qual o Gaia Village é
parte, o encontro foi facilitado pelo Prof. Rui
Barcelos e objetivou propiciar debate sobre políticas
na área da cultura em Garopaba. Com a presença
de vereadores, técnicos da Prefeitura Municipal,
empresários, artistas e promotores das artes,
ONGs, comunidade e especial participação de
jovens, o encontro evidenciou a necessidade de
criação de um Programa Municipal de Cultura e
inserção do Município no Sistema Nacional de
Cultura.

Para Lucila Batistella (Proprietária da Pousada Las
Ondas), Diretora Geral do Núcleo, o intuito é
fomentar o protagonismo das mulheres e a
responsabilidade pelo desenvolvimento econômico,
político, social e ambiental do município, em acordo
com a missão e valores da Associação Comercial e
Industrial de Garopaba / ACIG, da qual o Núcleo
está vinculado.

Atualmente a área da cultura, em Garopaba, está
vinculada à Secretaria Municipal de Educação que
tem a atribuição de construir uma política pública
de cultura que promova a inclusão e o
desenvolvimento social, tendo a cultura como um
instrumento de transformação e de cidadania.

Agenda
2ª Conferência Municipal de Cultura
Data: 05 de agosto/ 14h
Local: Paróquia São Joaquim
MLutz: Oficinas de Moda Sustentável
Data: 05, 07 e 08 agosto
Local: Escolas Municipais
Receptivo UFPR – Curso Agroecologia
Data: 09 de agosto
Local: Gaia Village

Imagem do mês

Reunião Comitê Executivo do CONAPA Baleia Franca
Data: 12 de agosto /14h
Local: Gaia Village
Reunião Grupo Biblioteca Pública e Conversa sobre
Cultura
Data: 12 de agosto/ 17h
Local: ACIG
MLutz: Palestra sobre Energias Limpas
Data: 13 de agosto/ 10h
Local: EM Jandira da Silva
MLutz: Oficina de Compostagem
Data: 13 de agosto/ 13h
Local: Colégio Curupira
MLutz: Palestra sobre efeitos dos agrotóxicos
Data: 14 de agosto/ 08h
Local: EM Norberto Ferreira
MLutz: Palestra sobre impacto do lixo na fauna marinha
Data: 20 de agosto/ 08h
Local: EM Costa do Macacu

Belo espécime de “pica pau louro” (Celeus lugubris)
em plena atividade no período matutino.

Receptivo do Instituto Ilhas do Brasil
Data: 23 de agosto /09h
Local: Gaia Village
MLutz: Oficina de Círculo de Bananeira
Data: 28 de agosto/ 13h
Local: EM Agostinho Botelho

Faça contato:
Fone/fax: (48) 3354 -0002

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

www.fgaia.org.br

Curso de Fotografia
Data: 30 e 31 de agosto

Local: Gaia Village

