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Faça do Alimento seu Remédio! 

A primeira horta comunitária será implantada na região 
do Campo Duna, como resultado dos debates que se 
seguiram às palestras que a Drª. Adriana Pisseti 
ministrou em agosto no Clube Campinense. Nos dois 
encontros, os participantes receberam informações sobre 
como reconhecer os primeiros sintomas que surgem 
quando da instalação de doenças, assim como sobre a 
utilização do alimento na prevenção de diversas 
enfermidades.  

 
A iniciativa reúne o NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, Espaço Girassol de Medicina Integral e Fundação 
Gaia / Gaia Village no intuito de promover boas práticas 
alimentares e integração comunitária, tendo a agricultura 
orgânica e a medicina natural como base para vida 
saudável, equilibrada e sustentável. 
 
 
Jogos Cooperativos no ambiente escolar promovem 

cultura de paz 

Professores de educação física da rede municipal de 
ensino de Garopaba tiveram oportunidade de colocar em 
prática os fundamentos da pedagogia da cooperação, 
utilizando os jogos cooperativos e as danças circulares 
como ferramentas que facilitam a experiência da 
cooperação no ambiente escolar. As praticas esportivas 
que privilegiam os jogos cooperativos tem propiciado que 
todos aprendam a jogar uns com os outros, ao invés de 
uns contra os outros.  

 
Os resultados são imediatos: fortalecimento das relações 
entre as crianças e professores; melhora na 
concentração e foco em sala de aula; e, vivência de uma 
cultura de paz e bem estar no ambiente escolar. 
Movimento iniciado nas oficinas mensais facilitadas por 
Sandra Severo (GV/F Gaia) e Rosi Cardoso, acadêmicas 
do Curso de Pós-Graduação em Jogos Cooperativos- 
UNIMONTE/SP, em o grupo de professores partilham 
processos e experiências, está sendo multiplicado nas 17 
escolas da rede municipal. 

Mostra Prof. José Lutzenberger presta contas aos 

colaboradores de 2010 

A equipe da Mostra Lutz reuniu empresários que 
apoiaram a viabilização do programa de sensibilização 
ambiental. A reunião teve lugar na sede da Associação 
Comercial e Industrial de Garopaba-ACIG, quando a 
Coordenação da “Mostra Prof. José Lutzenberger” 
agradeceu o interesse e disponibilidade do setor 
empresarial em compartilhar ativamente na busca da 
viabilização de soluções ambientalmente responsáveis, 
junto às escolas do município. 

 

Atendendo ao compromisso de prestar contas, do uso e 
aplicação dos serviços e materiais disponibilizados ao 
Empório da Mostra Lutz 2010, oferecendo total 
transparência, a equipe tem visitado os apoiadores para 
entregar o Relatório Geral das atividades empreendidas 
pelas escolas. No ano de 2011 a Mostra completa dez 
anos de caminhada e busca potencializar a parceria da 
comunidade, convidando pessoas físicas e jurídicas a 
participar desse esforço de educação ambiental através 
do apoio direto aos diversos projetos de foco ambiental 
promovidos pelas 22 Escolas da rede municipal, estadual 
e particular de Garopaba. Saiba como acessando 
www.gaianarede.blogspot.com 

 
Professores da rede municipal de ensino de São 

João Batista – SC visitam o Gaia Village 

Integrantes do Curso de Formação em Educação 
Ambiental, promovido pela Prefeitura de São João 
Batista, são recebidos pela equipe do Gaia Village. Em 
meio à palestra, caminhadas e passeio de dindin até a 
região do Ouvidor, grupo conheceu os princípios e ações 
aplicadas na área em busca da sustentabilidade 
ambiental. Houve relevante interesse pelo Programa de 
Sensibilização e Educação Ambiental Mostra Prof. José 
Lutzenberger, que tem inspirado e incentivado a 
implementação de projetos semelhantes nas escolas de 
São João Batista, segundo Lívia Madrid, coordenadora do 
Curso. 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



GV recepciona ex-alunos da Schumacher College 

Neste mês de agosto, os ex-alunos brasileiros da 
Schumacher College tiveram a oportunidade de 
homenagear Satish Kumar, fundador desse que é um dos 
mais respeitados centros de estudos holísticos, localizado 
na pequena cidade de Totnes, Grã-Bretanha.  Satish, 
influente pensador da atualidade, facilitador de 
workshops internacionais sobre ecologia, 
sustentabilidade e simplicidade voluntaria, veio ao Brasil 
para falar à executivos e lideres do setor público e 
privado no Strategy Execution Summit 2011, em São 
Paulo. O encontro também proporcionou uma maior 
interação entre os ex-alunos aqui no Brasil, o que levou 
ao convite para que André Mellman e Izabella Ceccato 
realizassem visita à Garopaba e Paulo Lopes com o 
intento de conhecer práticas orgânicas bem sucedidas de 
agricultura familiar e as ações do Gaia Village. 

 

André Mellman, Consultor de Desenvolvimento 
Organizacional e Izabella Ceccato, Consultora em 
Sustentabilidade e Comunicação, têm em comum a 
vontade de “fazer a diferença por um mundo melhor”. 
Aqui tiveram 03 dias de interação ativa com os processos 
que buscam melhor viabilizar a agricultura orgânica na 
região. Foram recebidos pela família Sell, do Sitio Don 
Natural de Paulo Lopes, protagonistas da agricultura 
familiar. Ali compartilharam sua experiência, abrindo as 
portas para visita guiada demonstrando todo processo de 
cultivo de alimentos produzidos com caráter e respeito à 
natureza. Em Garopaba, engajaram-se no debate que 
mobilizou agricultores orgânicos, Prefeitura, EPAGRI e 
Rede Ecovida, sobre estratégias para potencializar a 
compostagem com vistas a produção de húmus para o 
fortalecimento da agricultura orgânica.  

Equipe do PROJOVEM confraterniza no Gaia Village  

Último sábado do mês de agosto, grupo de professores 
do PROJOVEM dos municípios de Paulo Lopes, Imbituba e 
Garopaba confraternizam no Gaia Village. Recebido no 
Espaço Ouvidor, os 15 professores tiveram a 
oportunidade de interagir com educadores ambientais do 
município de São João Batista que visitava o Gaia neste 
mesmo dia.  

 

O PROJOVEM Campo oferece qualificação profissional e 
escolarização aos jovens agricultores que não concluíram 
o ensino fundamental. O Programa visa ampliar o acesso 
e a qualidade da educação, respeitando as 
características, necessidades e pluralidade de gênero, 
culturais, econômicas, ambientais e produtivas do 
campo. Além da troca de experiências entre os grupos, a 
equipe teve a oportunidade de conhecer as ações de 
responsabilidade ambiental desenvolvida no  
Gaia Village.  

Oficina de jardinagem promove integração e trocas 

solidárias de material genético da mata atlântica 

O Centro Girassol de Medicina Integrativa sediou no dia 
20 de agosto, a Oficina de Jardinagem Integrativa, onde 
os participantes tiveram a oportunidade de se tornarem 
sócios-gerentes de um Banco: o “Banco da Biodiversão” 
que fomenta de maneira lúdica e divertida a 
manutenção, conhecimento e uso ético da 
biodiversidade.  Os recursos mais preciosos de cada 
sócio-gerente eram mudas e sementes de espécies da 
mata atlântica e ervas medicinais.  

 

 De posse deste kit biodiverso, todos fizeram depósitos e 
saques, subsidiados com dados e informações sobre as 
plantas disponibilizadas pelos colegas. Conhecimentos, 
sementes e mudas foram compartilhados para gerar 
prosperidade, abundancia, equilíbrio na biodiversidade, e 
segurança alimentar.  Ao final do dia, os sócios gerentes 
do “Banco da Biodiversão” aprenderam a criar e manter 
jardins sustentáveis, preservando e valorizando as 
espécies nativas, gerando alimento e abrigo para a fauna 
e também produzindo alimentos, remédios e melhoria da 
qualidade de vida.  A Oficina promovida pelo Centro 
Girassol de Medicina Integrativa, Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família/ NASF e Projeto Gaia Village, foi 
facilitada por Ademar Brasileiro, conhecido como Mago 
Jardineiro e reuniu cerca de 40 pessoas vindas de 
Curitiba, Florianópolis, Criciúma e Garopaba.  

A consciência da cooperação como caminho 

possível 

José Lutzenberger nos ensinou “a verdadeira, a mais 
profunda espiritualidade consiste em sentir-nos parte 
integrante deste maravilhoso e misterioso processo que 
caracteriza Gaia, nosso planeta vivo: a fantástica sinfonia 
da evolução orgânica que nos deu origem com milhões 
de outras espécies”.  Roberto Crema com seu poema 
Atritos nos diz: -  “Ninguém muda ninguém; Ninguém 
muda sozinho. Nós mudamos nos Encontros. É nos 
relacionamentos que nos transformamos. Leonardo Boff  
considera como “elo religador uma nova experiência do 
sagrado, que nasce desta visão profunda do mundo e do 
sentimento de sermos todos envolvidos numa mesma 
consciência coletiva, numa mesma responsabilidade 
comum, a cidadania planetária”.  
 

 

 

  

A Pós-Graduação em Jogos Cooperativos é promovida 
pelo Projeto Cooperação em parceria com a 
UNIMONTE/SP e a 2ª Turma Florianópolis inicia em 
outubro. Se você também é um eterno buscador, 
aprendiz do caminho visite 
www.projetocooperacao.com.br e faça parte desta 
história. 

Para melhor compreender estes 
ativistas pensadores e humanistas, 
busquei a Pós- Graduação em Jogos 
Cooperativos. Nestes 12 meses, 
aprendi que o processo da 
cooperação deve envolver um 
caminhar com sentido, em atitude de 
aprendizagem, em diálogo com o 
entorno, com resultados concretos e 
constante renovação. 



Adubo Orgânico – Fortalecimento Agricultura 

Familiar 

Dar suporte essencial na produção de adubo orgânico 
certificado e fortalecer a produção dos agricultores 
familiares de Garopaba. Este foi o principal 
encaminhamento de encontro, na última semana de 
agosto, que mobilizou Prefeito Luis Carlos Luis, 
Secretario de Agricultura, EPAGRI, gerência do Banco do 
Brasil, agricultores orgânicos, Rede Ecovida, ONG 
CEPAGRO, Associação Orgânica e Projeto Gaia Village.  

 

Em esforço conjunto a Municipalidade pretende 
aprimorar os padrões de coleta e encaminhamento de 
material orgânico selecionado promovendo meios 
logísticos e técnicos para garantir a produção de adubo 
orgânico certificado pela Rede Ecovida.  O adubo é 
elemento essencial para o fortalecimento e 
desenvolvimento da rede de agricultores orgânicos, hoje 
principais responsáveis pela produção de alimentos 
saudáveis no Município. A iniciativa se incorpora como 
mais uma na malha de ações que vem potencializando 
Garopaba como vitrine demonstrativa de práticas 
ambiental e socialmente responsáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTROS EVENTOS COMUNITARIOS QUE 

ESTIVEMOS PRESENTES 

Encontro Regional do IFSC apresenta 

oportunidades de qualificação na área de turismo  

O II Encontro Regional do Instituto Federal de Educação 
– IFSC apresentou as metas para 2012 que inclui 
proposta de Curso Técnico na área de Turismo, 
Hospitalidade e Lazer. Realizado no auditório da EM 
Pinguirito, com a presença do Reitor do IFSC, Prefeito de 
Garopaba, Diretor do IFSC-Garopaba, e representante 
dos municípios de Imbituba, Imaruí e comunidade, o 
Encontro debateu as linhas prioritárias de capacitação na 
área de turismo em Garopaba.  
 

 
 

Ressaltou-se a importância da inserção do Instituto 
Federal na política educacional do município como forma 
de promover e qualificar o ensino na região que tem 
vocações explicita para o turismo de base sustentável.  
 
 

Agenda 

24ª Plenária do Conselho da APA da Baleia Franca 
Data: 02 de setembro /09h                   Local: IPHAN - Laguna 
 
Receptivo do Ciclo Turismo Caminhos do Sertão 
Data: 08 de setembro /10h                  Local: Gaia Village 
 

43ª Plenária do Fórum da Agenda 21  
Data: 10 de setembro / 14h                Local: CCI - Ibiraquera 
 
Reunião Ordinária Conselho Desenvolvimento Municipal 

Data: 12 de setembro/ 18h                 Local: Câmara Vereadores 
 
Fórum Municipal de Educação 

Data: 14 de setembro/ 18h                 Local: Câmara Vereadores 
 

Reunião Ordinária Conselho Meio Ambiente 

Data: 14 de setembro/ 18h                Local: ACIG 
 
Dia Internacional de Limpeza das Praias 

Data: 17 de setembro/ 09h               Local: Praia Ouvidor 
 
Receptivo  Escola Estadual Joaquim Ramos – Imbituba 

Data: 19 de setembro /14h               Local: Gaia Village 
 
I Encontro Catarinense de Educação Ambiental 

Data: 20 e 21 de setembro               Local: ALESC - Florianópolis 
 
Receptivo UNESC – Engenharia Ambiental 

Data: 30 de setembro /09h               Local: Gaia Village 
 

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


