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Evento de encerramento da 12ª edição do 

Programa de Educação Ambiental Prof. José 

Lutzenberger - Mostra Lutz: festa ambiental 

em prol da cidadania. 

 

As vinte e cinco escolas que participaram do 

programa apresentaram relatos, imagens, 

documentação e materiais dos projetos realizados 

durante o ano letivo de 2013. A mostra foi aberta 

dia 22 de novembro, no espaço da Feira de Verão, 

contando com a participação de autoridades, 

organizadores e seus parceiros, e cerca de 1.500 

estudantes, seus professores, familiares, além do 

público espontâneo.  

Programa promovido pela Secretaria de Educação 

de Garopaba, Fundação Gaia e Projeto Ambiental 

Gaia Village faz parte do calendário escolar de 

Garopaba e tem foco na transdisciplinaridade e 

desenvolvimento de conteúdos de cunho ambiental, 

oportunizando o desenvolvimento da cultura do 

voluntariado. A abertura do evento final contou 

com a participação da Secretaria de Administração, 

APA da Baleia Franca, ACIG, IFSC, Policia Militar, 

Câmara Vereadores, da Paróquia de São Joaquim e 

representantes da Secretaria de Educação de 

Tubarão que vieram conhecer o Programa 

desenvolvido em Garopaba.  

 

 

 

O evento final da Mostra Lutz oferece a 

oportunidade de estudantes e professores de 100% 

das escolas de Garopaba interagirem e trocarem 

experiências sobre as ações e sobre os projetos 

ambientais realizados por suas respectivas 

comunidades escolares. 

  

O público visitou os 25 estandes das escolas e os 

oito estandes de parceiros, como o Projeto Baleia 

Franca, IFSC - Campus Garopaba, Centro de 

Atendimento Psicossocial - CAPS, Instituto Baleia 

Franca, Ong AMA, Ong VidaMar, Grupo Condutores 

Ambientais, e Somos Um- Espaço de Terapia, 

interagindo com os expositores. 

 

No palco os estudantes realizaram apresentações 

musicais, de dança e de fantoches, sobre a 

temática ambiental. Durante o dia, o público 

também teve a oportunidade de interagir com 

oficina promovida pelos professores do IFSC, onde 

se demonstrava a construção e o funcionamento de 

um biodecompositor, que foi sorteado no final do 

evento. A Escola Municipal Januario Ferreira foi 

contemplada, passará a contar com esta que é 

mais uma tecnologia amigável para o tratamento 

do resíduo orgânico proveniente da merenda 

escolar.  

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 



 

No encerramento as professoras que 

representavam as escolas, os parceiros e 

organizadores receberam vasos com orquídeas 

laelia purpurata, produzidas pelo orquidófilo 

Manfredo Hubner. E o show da Banda The Whale 

Sounds, formada pelos voluntários do Projeto 

Baleia Franca encerrou o evento final da 12ª edição 

da Mostra Lutz. 

 

 

Técnica “Dragon Dreaming” de criação e 

gestão de projetos coletivos em é 

apresentada no Gaia Village 

Espaço Gaia sediou encontro do Grupo de Estudos 

da Pedagogia Waldorf para uma atividade de 

capacitação em gestão de projetos, através da 

técnica "Dragon Dreaming". Método holístico para a 

implementação de projetos criativos, cooperativos 

e sustentáveis, foi apresentado por Luis Felipe. 

Conforme descrito em 

http://www.dragondreamingbr.org/portal/ o 

“Dragon Dreaming é para sonhadores, para os 

otimistas e idealistas, filósofos e amantes da 

natureza. Para os buscadores espirituais que 

desejam viver em cooperação e na 

responsabilidade por uma transformação saudável 

e pacífica do planeta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaia Jovem em visita ao Gaia Village 

O evento final da 12ª edição da Mostra Lutz trouxe 

a Garopaba o Projeto Gaia Jovem, desenvolvido 

pela Fundação Gaia no município de Pantano 

Grande, no Rio Grande do Sul.  Em estande 

próprio, a Fundação recebeu os visitantes e 

apresentou suas ações associadas à recomposição 

florestal e plantas medicinais.  

   

Hospedados no Gaia Village, os jovens tiveram a 

oportunidade de percorrer trilha até a região do 

Ouvidor, o que possibilitou contato com os diversos 

ecossistemas (campos, florestas, lagos, areal, 

costão e praia) e com as ações desenvolvidas na 

área, sob inspiração dos ensinamentos de Lutz. 

 

 A visita à Garopaba está sintetizada no 

depoimento da estudante Solikiel Silveira Maiato, 

integrante do Gaia Jovem: “Conhecer outro 

município que desenvolve projetos preocupados 

com o planeta, além da oportunidade de vivenciar 

um pouco mais sobre a vida e obra do 

ambientalista José Lutzenberger nos torna 

responsáveis por fazer a diferença nas escolas. 

Cada passo para frente é uma vitória conquistada." 

No retorno ao Rio Grande do Sul, o grupo visitou o 

Parque Estadual José Lutzenberger, também 

conhecido como Parque da Guarita no município de 

Torres, para conhecer o projeto paisagístico que 

tem a assinatura do ambientalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dragondreamingbr.org/portal/


 

Cultivo de sementes orgânicas: resgate da 

diversidade e uma questão de segurança 

alimentar 

Em 06 de novembro o Gaia Village sediou encontro 

promovido pela ABDSUL - Associação de 

Agricultura Biodinâmica do Sul visando apresentar 

proposta de produção de sementes orgânicas e 

biodinâmicas. O Engenheiro Agrônomo Vladimir 

Moreno fez um breve histórico da agricultura 

biodinâmica que surgiu na Europa, no inicio do 

século passado, como resultado da demanda de 

agricultores que verificaram a degradação de seus 

solos, a perda da qualidade das plantas e suas 

sementes, a redução da saúde de seus animais e 

do ambiente. Tema muito apropriado para os dias 

atuais, em que a grande agricultura está baseada 

nas monoculturas cultivadas com sementes 

híbridas, transgênicas e com grandes cargas de 

agroquímicos.  

 

Uma normativa do Ministério da Agricultura havia 

determinado que a partir de dezembro de 2013 

fosse obrigatório usar sementes orgânicas para o 

cultivo de produtos agroecológicos. Mas o governo 

percebeu que se a norma entrar em vigor, não 

haverá semente suficiente para abastecer o 

mercado. Daí a necessidade urgente de se 

capacitar produtores de sementes para criação e 

manutenção de Bancos de Sementes, à semelhança 

do que já acontece na União Europeia.  

 

O evento contou com a presença de agricultores de 

Garopaba, de Paulo Lopes, Imbituba e Santa Rosa 

do Sul, entre os quais o agricultor orgânico Glayco 

Sell, membro do Conselho da Biosfera, o senhor 

Nelson Jacomel da ABDSUL, além de 

representantes do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

 

 

 

 

 

Conselho Gestor da APA da Baleia Franca faz 

autoavaliação e foca em estratégias para o 

fortalecimento institucional 

Instituído em 22 de junho de 2006, o Conselho 

Gestor da APA da Baleia Franca – CONAPABF está 

em sua 4ª gestão, reunindo 42 entidades 

conselheiras, representantes do setor público, 

usuários dos recursos e ONGs ambientais. De 

caráter consultivo, o CONAPABF tem sido 

reconhecido como Conselho atuante na gestão 

compartilhada do território, contribuindo para o 

fortalecimento da gestão participativa na Unidade 

de Conservação.  

 

Em que pesem os esforços e o árduo trabalho da 

APABF,  já se passaram   oito anos do vencimento 

do prazo para a elaboração do plano de manejo da 

Unidade.  Essa situação levou o Conselho a 

desenvolver uma Oficina para definir estratégias de 

fortalecimento político e institucional. Realizada no 

dia 08 de novembro, no Gaia Village, a oficina 

planejada por comissão formada pelas Conselheiras 

UDESC, EPAGRI, UNESC e ONG APRENDER reuniu 

70% das entidades conselheiras.  

 

Entre os principais encaminhamentos, foi criada 

comissão que deverá agendar reunião com 

Procuradora do Ministério Público Federal, 

solicitando a execução da sentença existente sobre 

o tema. Também foi criada outra comissão do 

Conselho para buscar diálogo com a Ministra do 

Meio Ambiente e com o Presidente do ICMBio 

buscando uma solução para alavancar os estudos 

de elaboração do Plano de Manejo desta Área de 

Proteção Ambiental.  

 



Escola Estadual Almirante Lamego leva 

estudantes para interagir com o ambiente 

costeiro  

A Escola Estadual Almirante Lamego de Laguna 

oportunizou a seus estudantes do 2º grau uma 

trilha educativa no Gaia.  Em dois momentos - 07 e 

13 de novembro, sob coordenação do Diretor 

Danilo Prudêncio e Professora Aline Fernandes, 

grupo de 64 estudantes foram recepcionados com 

uma palestra sobre filosofia e ações do Gaia 

Village.  

 

Os conhecimentos adquiridos ofereceram as bases 

para que os grupos percorressem a trilha central 

até a região do Ouvidor, visualizando as práticas no 

campo. Na região do Ouvidor, os grupos trilharam  

o caminho entre a Praia do Ouvidor e Barra, 

percorrendo o   caminho utilizado tradicionalmente 

pelos pescadores do lugar.  Para a Profa. Aline “a 

saída do estudante da escola para conhecer e 

explorar outros espaços é de extrema importância, 

pois através do contato direto com o ambiente ele 

pode assimilar melhor os conteúdos teóricos 

debatidos em sala de aula.”   

 

Ecologia pessoal e corresponsabilidade 

 

Em palestra no Gaia Village dia 24 de novembro, a 

educadora Ana Thomaz propôs uma reflexão sobre 

a assertiva de que “só dá para melhorar o que está 

bom, porque o que está ruim deve ser 

transmutado”. Promovida por Alecrim Correa do 

Espaço Somos Um, o evento reuniu cerca de 40 

pessoas da comunidade e de Florianópolis durante 

a tarde de domingo.  Ana abordou aspectos da 

ecologia pessoal, da corresponsabilidade no 

processo de criação da nossa realidade e as 

responsabilidades do ser humano no papel de pai, 

mãe e educador, enfatizando que as 

transformações somente são possíveis quando 

mudamos a nós mesmos.  O grupo composto por 

casais e seus filhos fez questionamentos sobre 

educação, resultando em profícuo debate. Para 

saber mais sobre as ideias e propostas de Ana 

Thomaz visite http://anathomaz.blogspot.com.br/ 

O Legado do 1º Fórum de Turismo Sustentável 

de Garopaba  

 

Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, a comunidade 

de Garopaba teve a oportunidade de debater 

conceitos, princípios e práticas para o 

desenvolvimento de uma política de incentivo ao 

turismo sustentável. O 1º Fórum de Turismo 

Sustentável de Garopaba, promoção da Secretaria 

Municipal de Turismo, IFSC – Campus Garopaba e 

ACIG, reuniu um excelente grupo de palestrantes e 

profissionais que compartilharam suas experiências 

nas diversas áreas que constituem as políticas de 

turismo, voltadas para o estabelecimento de uma 

cultura em favor da sustentabilidade, da construção 

de compromissos de boas práticas produtivas e do 

apoio ao desenvolvimento regional.  

 

Temas como urbanismo, paisagem, mobilidade 

urbana, acessibilidade, turismo de eventos, 

patrimônio histórico e patrimônio cultural, 

marketing turístico, planejamento e praticas 

sustentáveis nos meios de hospedagem 

compuseram a programação do evento. Os debates 

irão orientar a criação do Plano Municipal de 

Turismo em Garopaba 

 

 

 

 

 

http://anathomaz.blogspot.com.br/


Parceiros do Gaia Village contribuem com o 

debate sobre boas praticas para o 

desenvolvimento de uma política de turismo 

sustentável em Garopaba 

 

O arquiteto Flávio Kiefer, a artista plástica Heloisa 

Crocco e a jornalista Clarinha Glock deixaram suas 

rotinas em Porto Alegre para atender convite do 

Gaia Village. De forma generosa e voluntária 

partilharam suas experiências com a comunidade 

de Garopaba durante o 1º Fórum de Turismo 

Sustentável. Na mesa redonda que debateu 

“Paisagem Urbana e Sustentabilidade” Flávio Kiefer 

traçou um paralelo entre antigos centros urbanos, 

especialmente na Europa, que se mantêm vivos e 

dinâmicos lado a lado com a modernidade. 

Destacou a importância de Garopaba mapear suas 

áreas de relevante interesse arquitetônico e 

cultural como forma de preservação da identidade 

local.  

 

Heloisa Crocco integrou a mesa redonda 

“Patrimônio e Identidade Cultural” fazendo um 

breve histórico de sua trajetória como designer e a 

relevância dos elementos naturais em suas 

pesquisa e obra. Apresentou pesquisas sobre 

tradições de artesania e culinária que realizou em 

diversos estados brasileiros, elementos que 

formam a identidade do lugar. Em seguida relatou 

sobre projetos em que artesãos locais são 

capacitadas para desenvolver linhas de artesanato 

com design e alto valor agregado. Ao encerrar, 

disse está avaliando o potencial de realizar-se um 

projeto desses em Garopaba, a partir das tradições 

observadas nas diversas comunidades do 

município, uma proposta alinhada com a 

qualificação do turismo e valorização da cultura 

local.   

 

Todos os momentos do evento foram 

cuidadosamente registrados pelo olhar sensível da 

jornalista Clarinha Glock, através de fotografias  e 

vídeos.  

 

 

 

 

Um espécime macho da cigarra (Carineta 

fasciculata) canta para atrair fêmeas na estação da 

primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
 

Imagem do mês 

 

CONAPABF: Plenária Ordinária 

Data: 06 de dezembro                     Local: Gaia Village 

 

Plano Diretor: Audiência Pública 

Data: 06 de dezembro          Local: Câmara de Vereadores 

 

Oficina de Dança – Contato/Improvisação 

Data: 13 a 15 de dezembro            Local: Gaia Village 

 

Reunião CIEA – SDS 

Data: 13 de dezembro               Local: SDS/Florianópolis 

 

Confraria da ACIG 

Data: 17 de dezembro          Local: Paradouro Restaurante 
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