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14ª Edição do Programa de Educação 

Ambiental “Mostra Prof. José Lutzenberger”: 

o dia a dia dos projetos escolares 

O frio do inverno parece que não fez encolher a 

potência criativa da direção e dos professores da 

Escola Municipal Agostinho Botelho, do Capão. 

Para elas reciclagem e cooperação parecem ser as 

coisas mais naturais do mundo, como brincar e 

sorrir. O projeto da escola é construir uma 

composteira de resíduos orgânicos, e uma horta 

vertical para mobilizar os alunos a melhores 

hábitos alimentares. Programam construir um 

tapete utilizando 6.900 sacolas plástica reciclando-

as, e uma parede musical de instrumentos 

construídos a partir do reaproveitamento de 

diversos utensílios. Anote aí: dia 20 de agosto, a 

horta e a composteira devem tomar forma, durante 

oficina facilitada pela bióloga do Gaia. O tapete 

será realizado em parceria com o grupo de mães 

da comunidade, enquanto que a parede de 

instrumentos musicais será orientada pela 

professora de artes.  

 

Na Escola Municipal Izidro Amorim, o plano das 

ações pedagógicas de cunho ambiental contempla a 

continuidade da realização de experimentos em 

química e física, sendo a água o tema. Nas edições 

passadas trabalharam com experimentos sobre 

eletricidade, condutividade e ótica. Os estudantes 

farão análises das águas na região de Areias de 

Ambrósio utilizando o ECOKIT – kit de análise de 

águas doces – doado pela UNESC, capaz de 

determinar os níveis de amônia, nitrato, nitrito, 

carbonatos, nitrogênio total, oxigênio dissolvido, 

turbidez da água, coliformes fecais presentes na 

água, assim como seu PH.   

 

 

 

Visitar o Gaia como prêmio de Concurso de 

extensão do IFC 

O Instituto Federal Tecnológico - IFC- Campus 

Santa Rosa do Sul, promoveu entre seus 

estudantes, um concurso de projetos ambientais 

para serem implantados no campus da Instituição. 

Como prêmio, a turma que venceu do desafio 

ganhou uma visita ao Gaia Village.  

 

O grupo de 32 estudantes do ensino médio - 

técnico em agropecuária – encampou em seu 

projeto propostas de captação da água chuva, 

sistemas de energia fotovoltaica e de aquecimento 

térmico com uso de biodigestor.  

De acordo com a professora Cristiane Oliveira, que 

acompanhou a turma, “visitar o Gaia tornou mais 

real a viabilidade dos projetos desenhados para o 

pátio do IFC”. Durante a visita, o grupo teve 

contato direto com exemplos de tecnologias 

amigáveis na área de reciclagem e energia, e as 

boas práticas que se aplicadas no campo, 

especialmente o manejo agroecológico do rebanho 

bubalino.  
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COMDEMA Garopaba elege conselheiros para 

biênio 2015-2017 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

– COMDEMA, órgão normativo, consultivo, 

deliberativo e de assessoramento da Prefeitura 

Municipal de Garopaba/SC, nos assuntos referentes 

à proteção uso e a preservação ambiental no 

âmbito do Município, renovou sua composição para 

o biênio 2015-2017. A eleição teve lugar dia 08 de 

julho, no recinto da Câmara Municipal de 

Vereadores, quando foram eleitos elegeu os sete 

(07) conselheiros representantes do poder público, 

estes oriundos das Secretarias Municipais de 

Planejamento e Ordenamento Territorial, Turismo, 

Educação e Cultura, Infraestrutura, Saúde e a 

Secretaria de Agricultura e Pesca. E também os 

sete (07) conselheiros representando a sociedade 

civil, oriundos a APA da Baleia Franca – ICMBIO, da 

Associação Comercial e Industrial – ACIG, da 

Associação de Aposentados e Pensionistas, da OAB, 

das Associações de Moradores do Centro Histórico e 

da Grama, da Fundação Gaia e da AMA. 

 

 
 

Na reunião de posse, realizada dia 15 de julho, os 

conselheiros elegeram Sandra Severo, 

representante da Fundação Gaia, para a 

presidência. Coube a Luis Nieto, representando a 

OAB, a vice-presidência, e à Carina Leitorles, 

representando a Secretaria de Turismo, a 

Secretaria executiva do Conselho. Na ocasião 

também foi estabelecido o calendário das reuniões 

ordinárias, definindo-se como toda a primeira 

quinta-feira do mês, às 17h na sede da ACIG. A 

pauta da próxima reunião será o papel político dos 

conselhos de meio ambiente em prol de uma 

gestão ambiental compartilhada entre os entes 

públicos e a sociedade civil, estando Simão Marrul, 

analista ambiental da APA da Baleia Franca, 

convidado para atuar como facilitador. 

 
 

 

 

 

 

 

SEBRAE SC implanta programa que qualifica o 

turismo na região da APABF 

A Semana da Baleia Franca, de 23 a 27 de 

setembro, pela primeira vez com programação nos 

municípios de Garopaba, Imbituba e Laguna 

concomitantemente, será palco para o lançamento 

de Projeto do SEBRAE/SC para a qualificação do 

turismo regional.  

 

O trabalho de pesquisa iniciado em 2012 na área 

da APABF pela Coordenação Sul do SEBRAE/SC 

resultou no projeto Fortalecimento do Turismo de 

Observação de Baleias no Litoral Catarinense. Os 

estudos sinalizaram a existência de potencial 

significativo de melhoria da gestão dos pequenos e 

médios negócios nesta área de turismo, bem como 

a possibilidade do registro de Indicação Geográfica 

(IG) como destino turístico de excelência no 

segmento de ecoturismo. 

A expectativa é beneficiar 300 empreendedores no 

período de três anos instalados na região litorânea 

entre Paulo Lopes e Balneário Rincão, sendo meta 

ampliar suas receitas em 20%. Na primeira etapa, 

de agosto a outubro, serão atendidas 30 pequenas 

empresas de Garopaba, Imbituba e Laguna. Serão 

visitas técnicas para capacitação em gestão 

financeira, recursos humanos, planejamento em 

marketing, e outros temas de interesse. Segundo, 

Rafael Freitag, consultor do SEBRAE, “o projeto 

visa posicionar a região da APABF, até o ano de 

2017, como destino turístico de excelência no 

segmento de ecoturismo, por meio do aumento da 

competitividade e sustentabilidade dos pequenos 

negócios de turismo, contribuindo para a 

minimização da sazonalidade da demanda turística 

regional”.  

Para acompanhar o desenvolvimento do projeto foi 

criado um comitê Gestor, do qual a Fundação Gaia/ 

Gaia Village participa juntamente com 25 

instituições do setor público, iniciativa privada e 

ONGs ambientalistas dos três municípios. Já no dia 

13 de julho, Gaia Village acolheu reunião do projeto 

que reuniu cerca de 40 pessoas, entre Secretários 

de Turismo dos municípios integrantes do projeto, 

Governo do Estado/SDR - Laguna, EPAGRI, IFSC, 

ICMBIO, Projeto Baleia Franca, Instituto Baleia 

Franca, ACIG, ACIM, ACIL, ONGs ambientalistas, 

grupos ligados ao turismo, integrantes do Grupo de 

Trabalho TOBTER e gerencia do SEBRAE/SC. 

Agende-se, durante a Semana da Baleia Franca 

está prevista a realização de seminários técnicos, 

com temas voltados ao fortalecimento e integração 

dos setores que tem ações ligadas ao turismo na 

APABF, propondo o debate sobre o 

desenvolvimento do turismo que tem a baleia 

franca como um diferencial e identidade no litoral 

catarinense.   



 

CONAPA Baleia Franca aprova EIA RIMA do 

Condomínio Ecovitta Resort 

 

 

Gaia Village sediou reunião extraordinária do 

Conselho Gestor da APABF, em 24 de julho, quando 

foi apreciado parecer sobre EIA RIMA do 

Condomínio Ecovitta Resort, de Balneário Rincão. 

Tendo sido aprovado pela Câmara Técnica Gestão 

Territorial e pela Plenária, com a recomendação de 

que realize estudos complementares 

geomorfológicos e hidrogeológicos na área de 

influencia direta do empreendimento, como 

condicionante à concessão da Licença de 

Implantação. O Ecovitta Resort se apresenta como 

um dos primeiros projetos de condomínios que 

buscam a sustentabilidade na área da APA da 

Baleia Franca, podendo tornar-se exemplo de 

urbanização de baixo impacto em áreas litorâneas. 

Na mesma plenária consolidou-se metodologia das 

oficinas de elaboração do Plano de Manejo, prevista 

a realização de oficinas participativas com todos os 

setores organizados do território da unidade de 

conservação.  

 

 

 

 
Foto: Sergio Saraiva 

 

 

Espetáculo raro: segunda lua cheia do mês de 

julho. Evento só acontecerá novamente em janeiro 
de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Imagem do Mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
 

CONAPABF: reunião das Câmaras Técnicas – EIA 

RIMA Eólicas 

Data: 07 de agosto                Local: Gaia Village 

 

Projeto Fortalecimento Turismo na APABF: 

Palestra sobre Plano de Marketing 

Data: 07 de agosto               Local: IFSC-Garopaba 

 

Projeto Fortalecimento Turismo na APABF: 

Assinatura de Convênio Governo Estado, 

Prefeituras e Comitê Gestor 

Data: 08 de agosto       Local: Fazenda Verde do Rosa 

 

MLUTZ: Visita de planejamento revitalização 

pátio 

Data: 13 de agosto             Local: CEI Areias Macacu 

 

COMDEMA: Reunião Ordinária: o papel político do 

conselheiro 

Data: 13 de agosto            Local: Camara Vereadores  

 

CURSO: Elaboração Projetos e Captação Recursos 

Data: 15 de agosto                  Local: Gaia Village 

 

Oficina do DTS-EPAGRI: Empreendedorismo 

Data: 17 de agosto               Local: Gaia Village 

 

MLUTZ: Oficina sobre flora e fauna de Garopaba 

Data: 19 de agosto              Local: EM Paula Martins 

 

MLUTZ: Oficina de horta vertical e composteira 

Data: 20 de agosto        Local: EM Agostinho Botelho 

 

CONAPABF: Reunião GT Regimento Interno 

Data: 27 de agosto                 Local: Sede da APABF 

 

CME: Reunião Ordinária 

Data: 27 de agosto       Local: Secretaria de Educação 

 

MLUTZ: Mutirão horta, jardim e composteira 

Data: 29 de agosto                     Local: CEI Centro 
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