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Licenciatura em Educação no Campo – 

estudantes visitam o GV  

Grupo de 14 alunos do Curso de Licenciatura Plena 

em Educação do Campo da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, acompanhados da 

Professora Thelmely Torres visitou o Gaia Village 

em 02 de julho. O curso visa formar educadores 

para atuação no ensino fundamental e médio, em 

escolas do campo, com ênfase nas áreas de 

ciências da natureza, matemática e ciências 

agrárias.  

 

O grupo veio motivado a conhecer as experiências 

desenvolvidas no Projeto Gaia Village que 

estimulam o protagonismo, e a aplicação de 

tecnologias sociais e soluções de baixo impacto 

ambiental. Posto que um dos princípios do curso é 

a  apreensão da realidade como conteúdo 

pedagógico básico da escola, com metodologias 

que incentivam a participação das pessoas nas 

relações da comunidade no âmbito cultural, social, 

político e ambiental.  

 

 

 

 

 

Escola de Lauro Muller é recepcionada com 

oficina de prancha ecológica 

 

Vindos do município de Lauro Müller, 47 estudantes 

e 5 professores do ensino médio inovador da Escola 

Estadual Walter  Holthausen estiveram o Gaia 

Village, em 09 de julho. O grupo, sob a 

coordenação do Prof. Henrique Machado foi 

recebido com uma palestra sobre a filosofia do 

projeto e ações implementadas, o que motivou a 

todos a melhor conhecer as ações na visita a 

campo.  

 

Além de conhecer as ações e tecnologias amigáveis 

desenvolvidas no Gaia, os estudantes tiveram a 

oportunidade de participar de oficina de pranchas 

ecológicas de pet oferecida pela Ong EcoGaropaba, 

gerida por Jairo Lumertz e Carolina Albuquerque. 

Essa oficina foi muito bem recebida pelo grupo, que 

percebeu a importância da criatividade em se 

buscar soluções para os resíduos recicláveis. No 

caso, a reutilização de garrafas pets para a 

confecção de pranchas de surf, esporte  que une 

lazer, saúde e bem estar. Jairo Lumertz conta que 

surfar é mais do que um esporte, é um estilo de 

vida e quer passar isso para os jovens, comenta o 

surfista que confeccionou sua primeira prancha de 

pet, quando morava e surfava no Hawai.  Para 

saber mais sobre esse projeto acesse:  

http://ongecogaropaba.wix.com/ecogaropaba 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

http://ongecogaropaba.wix.com/ecogaropaba


 

Projeto ORLA – um exercício de gestão 

compartilhada do ambiente costeiro 

No período de 15 a 17 de julho, a Fundação 

Gaia/Gaia Village se fez presente nas oficinas do 

Projeto Orla, realizadas em Balneário Rincão. O 

Projeto Orla é uma ação do Ministério do Meio 

Ambiente e Ministério do Planejamento, através da 

Secretaria de Patrimônio da União/SPU, com 

a finalidade de elaborar e implementar um plano de 

gestão integrada da orla, marítima e fluvial, dos 

municípios brasileiros.  

 

De acordo com Cristina Adelina, técnica do SPU, o 

Projeto Orla objetiva o desenvolvimento de 

mecanismos de participação social, valorização de 

ações inovadoras de gestão voltadas ao uso 

sustentável de recursos naturais e dos espaços 

litorâneos e o fortalecimento da capacidade de 

atuação e articulação do setor público na gestão 

integrada do ambiente costeiro.  Em Balneário 

Rincão, município emancipado em 2013, a 

comunidade participa ativamente da definição do 

tipo de orla desejável no seu território. Destacam-

se temas como projetos de urbanização, 

paisagismo, definição de acessos, saneamento 

ambiental, capacitação e fortalecimento 

comunitário, sinalização, mobiliário urbano, ações 

para comunidade de pescadores, turismo, proteção 

das dunas frontais, controle e prevenção a 

degradação de lagoas e gestão de resíduos sólidos.  

 
Balneário Rincão em www.gazetasc.com.br 

 

O Projeto Orla é de adesão voluntária para os 

municípios, que ao participarem do processo tem 

como benefícios diretos a capacitação de seus 

técnicos em metodologias para construção e 

aplicação de planos de gestão. E também respaldo 

para captação de recursos junto a órgãos 

governamentais e instituições de fomento, além de 

ganhos políticos, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais ao dotar seu município com um plano 

de gestão integrada da orla. 

 

 

 

Receptivo dos Escoteiros de Imbituba 

Concentração, alegria, entusiasmo, conhecimento, 

cortesia e educação resumem a visita do Grupo 

Escoteiro Evolucionários, de Imbituba, ao Gaia no 

dia 12 de julho.  

 

Liderados pelos chefes Miguel Yokemura e Magda 

Oliveira, os escoteiros e lobinhos participaram do 

roteiro desenvolvido a partir da sede do projeto até 

a região da Praia do Ouvidor. Uma roda de 

conversa sobre princípios de sustentabilidade 

despertou interesses e motivou o grupo a conhecer 

as tecnologias amigáveis de baixo impacto, como 

geração limpa de energia, banheiros secos de 

compostagem, tratamento de efluentes por zona de 

raízes, e circulo de bananeiras.  

 

 Em campo, as plantas medicinais, as áreas 

adensadas de florestas e lagos permitiram reflexão 

sobre habitat e diversidade de flora e fauna que 

vivem na área do Gaia Village.  

 

 

 

 

http://www.gazetasc.com.br/


 

Alma da Madeira 

Parceria entre Empregos & Cia e o Gaia Village 

trouxe à Garopaba, nos dias 19 e 20 de julho, o 

artista plástico Mauro Fuke que ministrou o curso 

de marcenaria rústica. 

 

Um dos objetivos é perceber a possibilidade da 

criação de objetos utilitários e artísticos a partir 

de galhos caídos, encontrados nos bosques de 

eucalipto. Após uma explanação sobre a seleção 

dos materiais e respectivas combinações para 

criação das peças foi realizada a coleta de galhos 

de eucaliptos nas trilhas do Gaia Village. Os 

participantes habilidosamente transformaram 

galhos em objetos utilitários como luminárias, 

fruteiras, cabides, porta chaves, banquinhos e 

colheres. Ao final do curso, foi realizada 

apresentação das peças e a avaliação dos 

resultados feita por cada integrante do grupo. 

 

 
 

Mauro Fuke estudou no Instituto de Artes da 

UFRGS e expõe desde os anos 80. Trabalha 

principalmente com escultura. Participou de 

Panoramas do Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, Bienais do Mercosul. Executou diversas 

obras públicas, como o Painel do Viaduto da 

Vasco da Gama e do Aeroporto Salgado Filho. 

Saiba mais sobre a obra de Mauro Fuke 

em http://mauro-fuke.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho da APA promove Oficina do Turismo 

de Observação de Baleias Embarcado – TOBE 

Aprofundando o debate sobre o TOBE, o 

Conselho da APABF promoveu, em 25 de julho, 

oficina com participação da comunidade no Gaia 

Village. Houve consenso de que o momento é de 

sair da lógica do “comando e controle” que tudo 

proíbe, pois vivemos numa APA (Área de 

Proteção Ambiental), unidade de conservação de 

uso sustentável, e partir para lógica de dialogo 

participativo, buscando conciliar os diferentes e 

diversos interesses dos usuários do território da 

APA da Baleia Franca.   

.   

 

 
 

Ao longo do dia, uma série de depoimentos de 

pesquisadores, especialistas em cetáceos 

(baleias e golfinhos), de pescadores artesanais 

da região, além de uma palestra sobre efeito dos 

ruídos nos mamíferos marinhos contribuíram 

para que o Conselho chegasse a conclusão de 

que é necessário: 

 

- Aprimorar as normas de observação embarcado 

e por terra, com capacitação de todos os 

envolvidos e monitoramento sistemático visando 

reduzir o impacto da atividade;  

- Fortalecer, ampliar e melhorar a divulgação do 

turismo por terra, incluindo a comunidade local 

nessa atividade, promovendo inclusão. 

- Agregar outros valores da cultura local, 

incluindo a simbologia da baleia, como um 

inventário turístico de todos os atrativos das 

trilhas por terra. 

- Potencializar o artesanato local e gerar renda 

com a imagem das baleias, promovendo inclusão 

social e cultural em atividades distintas que não 

necessariamente observação das baleias. 

- Promover encontros, seminários, simpósios 

para divulgação do atrativo das baleias, sua 

biologia, comportamento e ecologia. 

 

 
Foto: IBF 

 

Lembrando que por decisão judicial o TOBE 

continua suspenso na região de Garopaba e 

Imbituba, e que a APABF (ICMBio) deverá 

apresentar para o Ministério Público, uma 

proposta de estudos e pesquisas visando avaliar  

potencialidade e fragilidades da atividade no 

território da Unidade de Conservação.  

 

 

 

http://mauro-fuke.blogspot.com/


 

 

 

 

 

Cogumelos comestíveis, popularmente chamados 

de rosa salmão (Pleorotus salmoneo) no substrato 

doado ao Gaia pelos parceiros e produtores de 

cogumelos, Laura e Gustavo da comunidade da 

Ressacada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Imagem do mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
 

Agenda 

Reunião Pedagógica do Colégio Perfil 

Data: 09 de agosto                 Local: Gaia Village 

 
 

Eleições Conselho Gestor da APA Baleia Franca 

Data: 21 de agosto                 Local: Gaia Village 
 

 

Reunião Conselho Municipal de Educação 
Data: 25 de agosto                Local: SME 

 

 

CURSOS E OFICINAS NO GAIA VILLAGE 
 

Workshop Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Data: 15 de agosto 
Facilitação: Fabíola Pecce 

 

Curso Paisagismo Ecológico 
Data: 22 e 23 de agosto 

Facilitação:  Toni Backes 

 
Curso Dragon Dreaming 

Data: 29, 30 e 31 de agosto 

Facilitação: Daniela Reis 
 

 

Informações e Inscrições: 

Site: www.empregosecia.com 
Email: cursos@empregosecia.com 

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