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Empório e Moeda Social: ferramentas para 
ampliar a participação da comunidade na 10ª 
Edição da Mostra Lutz  

 
No contexto do Programa de Sensibilização e Educação 
Ambiental Mostra Prof. José Lutzenberger, equipe da 
Secretaria de Educação e Fundação Gaia / Gaia Village 
reuniu-se no dia 14 de setembro com dirigentes das 24 
escolas que participam da 10ª edição da Mostra. No 
encontro realizado na EM do Pinguirito foi divulgada a lista 
de bens e serviços doados por empresas locais, 
profissionais liberais e comunidade em geral, como 
contribuições disponíveis para a realização dos projetos 
ecológicos criados pelos alunos. Foram distribuídos 
também os Eccos, moeda social utilizada para a aquisição 
desses bens e serviços disponíveis no Empório da “Mostra 
Lutz”. 

 
Finalmente, foi apresentado e entregue às Escolas o Kit 
"Consciente Coletivo" doado pelo Canal Futura, material 
pedagógico criado numa parceria do Canal Futura, ONG 
Instituto Akatu e HP Brasil, compreendido por uma Eco-
bag, livro didático e DVD. Tendo por foco hábitos de 
consumo saudáveis e conscientes, as animações contidas 
no material demonstram como cada um pode minimizar 
seus impactos no ambiente, na economia e na sociedade.  

 
 
Plenária do Fórum Agenda 21 mobiliza 
comunidade 

 
A 43ª Plenária do Fórum da Agenda 21 da Ibiraquera, 
realizada no dia 10 de setembro, teve por objetivo 
consolidar seu papel de instrumento de discussão e 
fortalecimento de ações comunitárias baseada em modelos 
de desenvolvimento sustentável. As instituições 
integrantes do Fórum passarão a conjugar esforços de 
forma coordenada com vistas a promoção de melhores 
condições socioambientais locais.  

 
Foram eleitos representantes de 07 organizações (NMD-
UFSC, APA da Baleia Franca, Associação Pescadores da 
Ibiraquera, EPAGRI, Conselho Comunitário da Ibiraquera, 
AMA e Fundação Gaia) para colaborar com a gestão 
compartilhada do Fórum da Agenda 21, atuando em 
regime de coordenações executivas. 

Agricultores familiares da Encantada recebem 
pós-graduandos da UFSC 

 
Com o intuito de realizar estudos visando identificar a 
situação dos engenhos de farinha e a produção de 
mandioca, grupo de 05 pós-graduandos da UFSC 
desenvolveu pesquisa envolvendo agricultores familiares 
da comunidade da Encantada no período de 07 a 10 de 
setembro.  
 

 
 
Nas visitas aos engenhos e entrevistas com os pequenos 
produtores rurais, os acadêmicos prospectaram as 
potencialidades e fragilidades da atividade para o 
desenvolvimento do turismo na região. As informações 
obtidas subsidiaram um breve diagnóstico participativo e 
resultou num mapa de potencialidades e desafios, onde o 
coletivo dos produtores entrevistados definiu como 
prioritário fortalecer as feiras e organizações locais 
cooperativas, especialmente os engenhos de farinha como 
pontos de cultura. Também entendem a educação 
ambiental e a capacitação para o fomento do turismo de 
base comunitária como vetor de indução do manejo 
sustentável da mandioca e produtos processados.  
 

 
 
As informações colhidas  e os encaminhamentos propostos 
foram partilhados durante almoço comunitário no engenho 
do Zezinho com os agricultores entrevistados e equipe da 
Fundação Gaia / Gaia Village que hospedou solidariamente 
os acadêmicos na casa comunal. 

 
 
 
 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 
Gaia Village recepciona Cicloturistas da Rota 
das Baleias 
 
Anualmente na estação das Baleias Francas, a equipe do 
Gaia Village recebe os cicloturistas que participam da 
“Rota das Baleias”, percurso ciclístico que vai da Praia de 
Itapirubá, município de Imbituba, até a Ilha de Santa 
Catarina.  Na manhã chuvosa de 08 de setembro, o grupo 
formado por 20 ciclistas chegou à Praia do Ouvidor, 
tiveram oportunidade de conhecer os principais atrativos 
da trilha que liga o Ouvidor à Sede do Gaia Village, e 
participaram da apresentação sobre as ações 
desenvolvidas no Projeto.  

 
 

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Ciclo Turismo 
“Caminhos do Sertão” e o trajeto desenhado de forma a 
propiciar a observação de baleias, lindas paisagens, 
cultura açoriana e visitas a projetos de cunho sócio-
ambiental como Projeto Baleia Franca e Projeto Gaia 
Village. 
 

 

 
Universidade Autônoma de Barcelona busca 
parceria com a APA da Baleia Franca e 
Instituições ambientais locais 
 
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Regional- 
ADRAN/ Tubarão, promoveu no dia 27 de setembro, 
encontro com representantes da Universidade Autônoma 
de Barcelona e Instituições socioambientais da região. 
 

 
 
 Em pauta projeto de parceria entre Comunidade Européia 
e América Latina visando intercâmbio de técnicos e 
gestores de áreas protegidas. O intento é fazer estudo na 
APA da Baleia Franca sobre influencia da legislação 
ambiental na gestão dos ativos ambientais, sociais e 
econômicos do território. O encontro reuniu 03 
catedráticos da Universidade de Barcelona; ADRAM; 
equipe da APA BF; Instituto Baleia Franca; Fundação Gaia 
e Programa de Turismo Encantos do Sul nas dependências 
do Hotel Silvestre em Imbituba 
 
 

 

 
Dia de Limpeza das Praias e Posto Salva-Vidas 
Ecológico 
 
Na primeira quinzena de setembro a ASOUVER realizou 
encontro de sócios e simpatizantes, presente o Gaia 
Village como parceiro. Na pauta da reunião realizada junto 
ao Posto Salva-Vidas da Praia do Ouvidor, as ações 
programadas para o Dia Internacional de Limpeza das 
Praias, coordenadas pela associação e pelo GV na Praia do 
Ouvidor.  
 

 
 
No encontro também foi definida a revitalização do Posto, 
com a revisão da estrutura e re-pintura. O Gaia Village irá 
disponibilizar e instalar os painéis fotovoltaicos para 
geração de energia elétrica, o banheiro seco e o sistema 
de coleta e aproveitamento das águas das chuvas, e 
também orientações para o uso desses equipamentos. 
Garante-se assim o funcionamento desse que é um 
modelo pioneiro de responsabilidade ambiental aplicada a 
equipamentos junto das praias do litoral Sul Catarinense. 

 
 
Dia Mundial de Limpeza das Praias mobiliza 
Garopaba 

 
Uma das mais importantes iniciativas globais de 
conscientização sobre os problemas gerados pelos resíduos 
sólidos nas zonas costeiras, o Dia Mundial de Limpeza de 
Rios e Praias acontece há 25 anos, sempre no 3º sábado 
de setembro em várias partes do mundo. Garopaba aderiu 
à Campanha coordenada pela Oceanógrafa Caroline Schio, 
da ONG AMA.  

 
 

Em 08 praias do município, os mutirões de limpeza 
mobilizaram cerca de 260 voluntários que coletaram mais 
de uma tonelada de resíduos sólidos. 

 
 

Todo material coletado foi identificado em planilhas com 
intuito de gerar relatório global que é publicado 
anualmente pela ONG norte-americana Ocean 
Conservancy, mentora do projeto desde 1996. Na Praia do 
Ouvidor, o evento coordenado pela ASOUVER e Gaia 
Village mobilizou moradores, crianças e turistas em prol de 
uma praia limpa.  
 
 



Desenvolvimento Territorial Sustentável: premissas 

para o turismo de base comunitária. 

“Quais são os processos e os fatores fundamentais para a 
ampliação do raio de ação de experiências de 

desenvolvimento territorial sustentável? Esta questão 
deverá orientar o debate do Encontro Intercontinental de 
Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS), que terá 
lugar em novembro no Balneário Camboriú. O DTS é um 
programa promovido pela EPAGRI com apoio do Ministério 
da Pesca, RIMISP-Chile e instituições locai como AMA, APA 
Baleia Franca e Fundação Gaia.  

 

Essas instituições reuniram-se na primeira semana de 
setembro, na Colônia Z-13 de Imbituba, com 
representantes de instituições públicas, organizações 
socioambientais e da comunidade em geral. Na pauta: 
contribuições ao planejamento do evento e desenho de 
roteiros turísticos de base comunitária que integrarão as 
atividades de campo do Encontro Intercontinental. 
Considerando a premissa de mobilizar atores sociais em 
processos inovadores, visando identificar e valorizar 
identidades culturais, o público participante do Encontro 
terá a oportunidade de conhecer iniciativas nas áreas de 
de agroecologia, alambique, engenho de farinha e ranchos 
de pesca na região de  Garopaba e Paulo Lopes. 
 

 

Conselho de Desenvolvimento Municipal de 

Garopaba elege representantes 

 
O Conselho Municipal de Desenvolvimento de Garopaba, 
previsto no Plano Diretor de Garopaba, Lei 1.524 de 07 de 
abril de 2011, teve seus membros eleitos e empossados 
dia 12 de setembro.  
 

 
 
São 07 representantes do poder público e 07 
representantes da sociedade civil organizada, sendo que a 
Fundação Gaia representa as ONGs ambientalistas. Órgão 
colegiado de natureza permanente, consultiva, 
fiscalizadora e propositiva, o CDM deve interagir nos 
processos de planejamento e gestão municipal na área de 
desenvolvimento urbano e do plano diretor. Em sua 
primeira reunião ordinária foi aprovado seu Regimento 
Interno e, em seguida, eleitos seu presidente e vice-
presidente, o engenheiro Rafael dos Santos, representante 
da Secretaria Municipal de Planejamento Territorial e Meio 
Ambiente e a bióloga Sandra Severo da Fundação Gaia, 

respectivamente.   
 
 
 
 

Conselho da APA da Baleia Franca debate sobre 

Plano de Manejo da Unidade 

A 24ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Área 
de Proteção Ambiental da Baleia Franca - CONAPA-BF 
aconteceu no último dia 02 de setembro de 2011 em 
Laguna, na sede do IPHAN e teve como ponto de destaque 
mesa redonda sobre Planos de Manejo de Unidades de 
Conservação com analistas ambientais do ICMBio. Carolina 
Fritzen, da Coordenação de Plano de Manejo do ICMBio 
apresentou a metodologia geral de atuação da 
Coordenação para as diferentes unidades de conservação 
em todo o Brasil. 

 

 Heitor Macedo, da APA Anhatomirim, discorreu sobre a 
elaboração do plano de manejo desta unidade, um 
exemplo de experiência na qual os próprios gestores da 
unidade são os responsáveis pela elaboração do plano, 
inclusive ampliando a participação social em todo o 
processo. Simão Marrul Filho expôs a proposta conceitual e 
metodológica para a construção participativa do plano de 
manejo da APA da Baleia Franca, baseada nos conceitos e 
objetivos de uma APA, contidos no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC e nos objetivos da APA 
da Baleia Franca estabelecidos no decreto que a criou. 

 

UNESC e Gaia Village fortalecem parceria 

Semestralmente o Curso de Engenharia Ambiental da 
UNESC oportuniza para seus acadêmicos  visita guiada ao 
Projeto Ambiental Gaia Village. Neste dia 30 de setembro, 
recebemos, com café da manhã, 18 acadêmicos e 02 
professores.  Uma apresentação detalhada dos programas 
empreendidos pelo Gaia Village e uma visita a campo pela 
área física do projeto permitiu ao grupo conhecer os 
princípios e ações aplicadas com vistas ao 
desenvolvimento sustentável.  

 

Os estudantes demonstraram relevante interesse pelas 
práticas de recuperação dos solos, contenção e cobertura 
de solos arenosos, trato dos resíduos e efluentes 
domésticos, bem como sobre o uso de tecnologias brandas 
para geração de energia. Ao final da visita o grupo realizou  
doação de livros para o Projeto Livro Ativo, projeto 
empreendido pelo Gaia Village e que será implantado no 
mês de outubro, junto às paradas de ônibus e espaços 
públicos de Garopaba, como estímulo a leitura e em 
comemoração aos 10 anos da Mostra Lutz.  



Escola Municipal Joaquim Ramos de Imbituba 

visita Gaia Village 

 

 
 

Este mês recebemos a visita da Escola Municipal Joaquim 
Ramos de Imbituba. Um pequeno e curioso grupo de 
alunos da turma de aceleração teve contato com as 
principais tecnologias amigáveis desenvolvidas e aplicadas 
no Gaia Village. Despertou interesse o sistema de painéis 
fotovoltaicos e a criação orgânica de búfalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O João-de-barro (Furnarius rufus), 

 

 

 

Mostra Prof. José Lutzenberger é apresentada 

no I Encontro Catarinense de Educação 

Ambiental  

Representando a Fundação Gaia e Federação de Entidades 
Ecologistas Catarinenses, a coordenação do Programa de 
Sensibilização e Educação Ambiental Mostra Prof. José 
Lutzenberger participou do I Encontro Catarinense de 
Educação Ambiental, realizado nos dias 20 e 21 de 
setembro na Assembléia Legislativa, em Florianópolis.  
Com a participação de cerca de 400 professores da rede 
pública e privada dos níveis básico, médio e superior de 
ensino, e agentes das ONGs que atuam na área, o 
encontro foi prestigiado com a presença de representantes 
do Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público 
Estadual, EPAGRI, representantes de Universidades e de 
órgãos de fomento.  
 

 
 
No encontro foi apresentado o Programa Estadual de 
Educação Ambiental – PROEEA, e diversos dos projetos de 
educação ambiental em curso no estado, entre os quais a 
“Mostra Lutz”, que despertou vivo interesse. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

O viveiro do Gaia Village hospeda neste inicio de 
primavera um casal de “João de Barro” (Furnarius rufus) 
que juntos construíram sua casa adotando legítimos 
princípios da bioconstrução. 

Agenda 

 
Receptivo UNIASELVI – Gestão Ambiental 

Data: 08 de outubro /09h                     Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz - Receptivo Escola Arvoredo 

Data: 11 de outubro /14h                    Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz – Oficina de Sucos Saudáveis 

Data: 14 de outubro /08h30min           Local: EM Encantada 
 
Mostra Lutz – Oficina de Mini-Hortas 

Data: 14 de outubro /14h                  Local: EM Canto Penha 
 
Mostra Lutz – Oficina de Instrumentos Musicais                                                             

Data: 18 de outubro /08h30min         Local: EM Gamboa 
 
Mostra Lutz - Receptivo Escola Pinguirito 

Data: 18 de outubro /14h                Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz - Receptivo Centro Educacional ASESV 

Data: 19 de outubro /08h30min e14h      Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz – Oficina de Mini-Hortas 

Data: 19 de outubro /14h                 Local: EM Ambrósio 
 
Reunião Ordinária Conselho Municipal Meio Ambiente 

Data: 19 de outubro / 18h               Local: ACIG 
 
Mostra Lutz - Receptivo Escola Curupira 

Data: 21 de outubro /14h                 Local: Gaia Village 
 
Reunião Fórum da Agenda 21 

Data: 22 de outubro /09h               Local: CCI – Ibiraquera 
 
Mostra Lutz - Receptivo Creche Beijinho Anjo 

Data: 25 de outubro /14h               Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz – Oficina de Origami 

Data: 26 de outubro / 19h              Local: CEJA Canto Penha 
 
Mostra Lutz – Oficina de Danças Circulares 

Data: 26 de outubro /20h              Local: CEJA Canto Penha 
 
Reunião CT Gestão Territorial – CONAPA BF 

Data: 28 de outubro /09h               Local: Gaia Village 
 
Mostra Lutz – Oficina de Podas - Dendrocirurgia 

Data: 28 de outubro / 19h              Local: CEJA Capão 
 Faça contato: 

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

Imagem do Mês 

Na condição de integrante da 
Comissão Interinstitucional 
de Educação Ambiental - 
CIEA, organizadora do 
encontro, a Fundação Gaia 
também contribuiu com a 
operacionalização do evento 
que primou pelo lixo zero e 
consumo de alimentos 
naturais. 

 


