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Programa de Sensibilização Ambiental 

“Prof. José Lutzenberger” 

 

Esse mês, encerrando a 17ª Edição do 

Programa de Educação Ambiental, a 

coordenação visitou 08 escolas, visando 

colaborar com organização dos projetos e 

finalização dos vídeos que serão apresentado no 

evento final do Programa, que acontecerá em 

30 de novembro: CEI Areias Palhocinha e EMEF 

Ary Manoel (01.11), EMEF Paula Martins  (06.11 

e 13.11), CEI Encantada (12.11), Escola 

Crescer e Conhecer e CEI Garopaba (13.11), 

EMEF Aduci Arbues e EMEF Pinguirito (14.11). 

  

 

 

 

Integração, cultura e sustentabilidade no 

evento final da 17ª Edição da Mostra Lutz 

A sexta-feira, 30 de novembro de 2018, data de 

encerramento da 17ª Mostra Lutz, foi um dia  

compartilhar saberes entre escolas e 

comunidade: em vídeos, nos estandes e nos 

corredores da Escola Pinguirito, mesmo local 

onde há 18 anos se lançaram as sementes do 

Programa Ambiental Prof. José Lutzenberger, 

em Garopaba (SC), a partir da formação 

facilitada pela neozelandesa Robina McCurdy. 

 

A Escola Municipal Pinguirito dispôs de toda sua 

infraestrutura e apoio de pessoal para melhor 

receber o público. Sete salas de aula, 

transformaram-se em salas de projeção dos 36 

vídeos produzidos pelas Escolas e apresentação 

dos 07 projetos de aplicativos. 

 

O auditório acolheu exposição fotográfica, mesa 

de alimentos, artesanato, ferramentas, 

utensílios e os principais ícones, símbolos, 

experiências e aprendizados das escolas sobre a 

colonização açoriana em Santa Catarina.  

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



 

 

O pátio interno foi palco da encenação do “boi 

de mamão”, manifestação folclórica da cultura 

açoriana, apresentada pelos estudantes de uma 

escola municipal.  

 

O pátio também acolheu estandes de 09 

instituições parceiras (Instituto Federal Santa 

Catarina/Campus Garopaba (IFSC), Instituto do 

Meio Ambiente de Santa Catarina/IMA, Instituto 

Australis, Instituto Baleia Franca, Instituto 

Monitoramento Mirim Costeiro, Instituto Ekko 

Brasil, Plant for the Planet, Projeto Toninha e R3 

Animal)  que apresentaram seus projetos na 

área socioambiental e interagiram com o 

público visitante, através de expositores, 

materiais táteis, teatro de fantoches, jogos, 

brincadeiras e dinâmicas despertando interesse 

e integrando aproximadamente 2.500 

estudantes das 20 Escolas que se fizeram 

presentes no evento e do público visitante. 

 

 

 

 

 

 

Na ocasião foi entregue lembrança do Programa 

de Educação Ambiental, que consistiu numa 

peça de azulejo com gravação impressa do Hino 

de Garopaba, com design que remete aos 

típicos azulejos portugueses, em referência aos 

270 anos da colonização açoriana em Santa 

Catarina, tema proposto pela Secretaria de 

Educação e trabalhado de forma transversal ao 

longo do ano pelas escolas do município. 

 

 

A Mostra Lutz é resultado da parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Garopaba, Fundação 

Gaia e Projeto Ambiental Gaia Village, com 

apoio da Evoluos Foundation. É um programa 

permanente que se realiza há 17 anos com o 

objetivo de promover, apoiar e orientar projetos 

de caráter ambiental desenvolvidos pelas 

unidades escolares. Engloba 100% da rede de 

ensino: são 26 escolas, cerca de 280 

professores e mais de 3.500 estudantes 

envolvidos na reflexão sobre as realidades das 

diversas comunidades e na busca por soluções 

replicáveis a partir dos recursos existentes. 

 

 

 

 

 

 



CONAPA Baleia Franca elege conselheiros 

O Conselho Gestor da Área de Proteção 

Ambiental da Baleia Franca, Unidade de 

Conservação Federal, administrada pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, renovou no dia 

22/11/2018, sua composição para o biênio 

2019-2020. 

 

Para o preenchimento das 42 vagas, 

distribuídas de forma igualitária, entre 

organizações que representam interesses do 

poder público (Setor Governamental); 

organizações de usuários de recursos (Setor de 

Usuários de Recursos Naturais) e, organizações 

não governamentais que atuam na área 

ambiental (Setor Ong Ambientalistas), tiveram 

cadastro homologado 65 entidades, sendo 19 

do setor público; 32 do setor usuários dos 

recursos  e 14 do setor de Ong’s ambientalistas. 

 

A eleição, que ocorreu na sede do Projeto 

Ambiental Gaia Village, em Garopaba/SC, 

oportunizou que cada setor elegesse seus 

representantes.  Assim, foram escolhidas: 

No Setor Governamental: Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC/ 

EPAGRI; Instituto de Meio Ambiente do Estado 

de SC/ IMA; Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de SC/ IFSC – Campus 

Garopaba; Instituto do patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional/IPHAN; Policia Militar 

Ambiental/4a CIA; Prefeitura Municipal de 

Laguna; Prefeitura Municipal de Garopaba; 

Prefeitura Municipal de Imbituba; Fundação 

Lagunense de Meio Ambiente/FLAMA; SC 

Parcerias / Porto de Imbituba;  Secretaria do 

Patrimônio da União/ SPU; Universidade do 

Estado de SC/UDESC e Universidade Federal de 

Santa Catarina/UFSC. O ICMBio/ APA da Baleia 

Franca, como órgão gestor da Unidade de 

Conservação, possui cadeira cativa no 

Conselho. 

 

No Setor de Usuários dos Recursos: 

Associação Empresarial de Garopaba/ ACIG; 

Associação Empresarial de Laguna/ACIL; 

Associação Empresarial de Imbituba/ACIM; 

SINDILOJAS Laguna; Associação dos Moradores 

da Praia dos Naufragados/AMOPRAN; 

Associação de Moradores da Praia da Guarda do 

Embaú; Associação de Pescadores da 

Comunidade da Ibiraquera/ ASPECI; Associação 

de Surf da Praia doa Guarda do Embaú; 

Conselho Comunitário da Ibiraquera/CCI; 

Caipora Cooperativa para Conservação da 

Natureza; Rádio Comunitária Pinheira; ACORDI; 

Plataforma de Pesca do Rincão e Universidade 

do Sul Catarinense/UNISUL. 

 

No Setor de ONGs Ambientalistas: Instituto 

Australis; Associação Barra Limpa; Instituto 

Tabuleiro; Pró-CREP;  R3 Animal;  Instituto 

Boto Flipper; Instituto Ekko Brasil; Ferrugem 

Viva; FloripAmanhã; Fórum da Agenda 21; 

Fundação Gaia; Instituto Baleia Franca; 

Instituto Mangue Vivo e Associação Entremares. 

Ao final do processo eleitoral, Cecil Maya de 

Barros, Chefe da APABF parabenizou os eleitos 

e relembrou os compromissos dos Conselheiros 

com a co-gestão 

do território, especialmente com a implantação 

do Plano de Manejo da Unidade, em processo 

de aprovação. A Plenária de Posse dos 

Conselheiros eleitos acontecerá em 06 de 

dezembro, no Gaia Village. 

 

 

 



Garopaba e Imbituba iniciam novo modelo 

de sinalização de trilhas na APABF 

A ação começou no final de semana (23 e 24 de 

novembro), a partir de Oficina de Sinalização de 

Trilhas, que ocorreu na sede do Projeto 

Ambiental Gaia Village. Ela foi ministrada pelo 

analista ambiental do ICMBio, Thiago Beraldo, e 

pelo vice-presidente do Instituto Çarakura 

(entidade que integra a gestão do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro) Richard Smith. 

Durante a oficina, além da parte teórica, os 

participantes foram orientados em como 

implementar a sinalização de forma correta nas 

trilhas locais e colocaram em prática as técnicas 

ensinadas, produzindo matrizes para aplicação 

da pintura e sinalização da Trilha da Caranha. 

 

A Trilha da Caranha liga as Praias da Barra e 

Ouvidor, e está totalmente inserida na área do 

Projeto Gaia Village.  

De acordo do Beraldo “uma sinalização 

adequada garante a boa gestão das trilhas, 

minimiza diversos tipos de impacto ambiental e 

incentiva o ecoturismo e o turismo de base 

comunitária. O que dá tranquilidade e 

segurança para todos que usam a trilha, além 

de organizar o fluxo por um único traçado, 

protegendo a flora e fauna e da formação de 

caminhos secundários. Além dessa 

preocupação, a iniciativa do IFSC e do ICMBio 

vai de encontro a implantação do Sistema 

Brasileiro de Trilhas” 

 

 

 

 

 

O Sistema é uma nova abordagem nacional de 

conectividades das Unidades de Conservação do 

Brasil, que pretende ligar quatro grandes 

corredores de paisagens naturais no país. Um 

desses corredores, a Trilha Litorânea, passará 

pelas cidades de Garopaba e Imbituba. Com 8 

mil km, este percurso liga o Chuí ao Oiapoque 

ao longo da costa brasileira. Por conta da 

grande extensão, o governo federal quer 

assegurar a padronização da sinalização em 

todas unidades de conservação que compõem o 

trajeto da Trilha Litorânea.  

 

A Área de Proteção Ambiental (APABF) da Baleia 

Franca, que é a principal UC dessa região do 

litoral catarinense, terá uma sinalização 

específica, no formato de sola de bota com uma 

baleia franca, com sua cauda e nadadeiras em 

seu desenho. A arte dessa pegada foi 

desenvolvida de forma voluntária por 

condutores ambientais. O desenho segue o 

padrão sugerido pelo ICMBio, adaptando-se 

para a realidade da APABF. As cores adotadas 

serão o preto e o amarelo, repetindo o padrão 

da rota principal da Trilha Litorânea. 

 

 

 

Um Grupo de Trabalho será responsável pelo 

gerenciamento, manutenção da sinalização, e 

pela comunicação com a comunidade local e 

com os usuários destes caminhos. Por 

enquanto, apenas a Trilha da Caranha, que se 

encontra em propriedade particular, está 

sinalizada com anuência do Gaia Village. A ideia 

é observar durante a temporada de verão como 

os turistas e comunidade local aceitarão a 

sinalização, para corrigir e propor novas 

soluções para as próximas trilhas. Fonte: 

Rodrigo Prux 

 

 

 

 

 



 

Meditação: a essência de SER! 

Na noite de 03 de novembro, o Gaia Village 

recepcionou a portuguesa Lisa Jones. Lisa viaja 

pelo mundo realizando consultas em 

homeopatia e em desenvolvimento pessoal. 

Dirige meditações, retiros, palestras, 

workshops. O encontro reuniu grupo de 05 

pessoas e segundo Lisa foi “um momento de 

paz interior em que cada um buscou se 

conectar consigo mesmo e com sua verdadeira 

essência, sua verdade, sua bondade”.  “Quando 

te conectas com essa energia, tu não receias 

nem hesitas. Antes, confias na Vida com todo o 

teu Ser e, genuinamente, deixas fluir em total 

entrega e conexão com este sábio e grandioso 

Universo”.  

 

 

 

IMAGEM DO MÊS 

 

Ocypode quadrata, caranguejo popularmente 

conhecido como “maria-farinha”, habitante das 

praias arenosas do litoral brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivos do Mês: 

08.11.2018: Engenharia Ambiental / 

UNESC 

 

 
 

Sob coordenação do Prof. Carlyle, grupo de 09 

graduandos do curso de engenharia ambiental, 

foram recebidos com uma palestra no Espaço 

Gaia e na sequencia foram a campo conhecer as 

ações que promovem recuperação e equilíbrio 

ambiental. 

 

20.11.2018: EMEF João Guimarães 

 

Grupo de 25 estudantes do 5o ano, da Escola 

de Imbituba, sob coordenação da profa. 

Lucimar foram recebidos com uma roda de 

conversa no Espaço Gaia, seguido de uma visita 

ao pátio para conhecer banheiro seco, zona de 
raízes, composteira e horta. Com apoio do 

trenzinho, conheceram o trabalho de 

adensamento das florestas, o processo de 

construção dos ambientes aquáticos e a criação 

dos búfalos. 

 

 

 

 


