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Seminário de Avaliação da Mostra Lutz 

143 professores e merendeiras reuniram-se no 

Espaço Ouvidor, no primeiro dia de dezembro, para 

a avaliação da 10ª Edição da Mostra Lutz. Os dados 

apresentados e debatidos em conjunto com as 

equipes da Secretaria de Educação e do Gaia Village 

evidenciaram a grande participação e integração da 

comunidade escolar em torno desse projeto de 

educação ambiental, e seu potencial na construção 

de cidadania. 

 

Como aspectos negativos foram apontadas a 

ausência dos consultores da AMA e falhas no 

atendimento/consultorias relativo às escolas mais 

distantes;  a necessidade de maior 

aporte didático aos parceiros/palestrantes; e, a 

necessidade de um desenvolvimento mais amplo e 

consistente do Empório, que esse ano foi 

considerado mais fraco em termos de apoio efetivo.  

 

Por outro lado foram destacados como aspectos 

positivos: a diversidade de oficinas e visitas 

oportunizadas pelos parceiros;  o retorno dos 

stands de apresentação dos projetos das escolas 

para o Salão Paroquial; e, a logística de transporte 

para saídas de campo e para o evento final.  

 

 

Caneca comemorativa aos 10 anos do 

Programa de Sensibilização e Educação 

Ambiental 

Em comemoração ao percurso das dez edições da 

Mostra Lutz foi elaborada uma caneca de cerâmica, 

no formato de copo plástico descartável amassado, 

com a imagem do menino José Lutzenberger, então 

aos 10 anos de idade, retratado em bico de pena 

por seu pai. 

 
 

A pequena lembrança está sendo entregue a todos 

aqueles que contribuíram na construção desse 

programa.  

 

Painel criado pelo Projeto Baleia Franca é 

doado à Mostra Lutz 

Durante o evento final da 10ª Edição da Mostra 

Lutz, a equipe do Projeto Baleia Franca juntamente 

com grupo de crianças criou painel, em madeirite, 

retratando o animal símbolo do Projeto: a baleia 

franca. 

 

O Painel foi doado ao Programa de Sensibilização 

Ambiental e no dia 01 de dezembro, durante 

Seminário de Avaliação, foi feito sorteio entre as 

Escolas participantes da Mostra. A Escola Municipal 

Salomão Silveira, da comunidade do Canto da 

Penha, foi contemplada com o Painel que mede 

2.30m X 1.10m e que agora complementa a parede 

do hall de entrada da Escola.  

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Encontro Anual da Juventude da Paróquia São 

Joaquim no Gaia Village 

No dia 04 de dezembro, o Gaia Village sediou o 

encontro anual dos grupos de jovens da Paróquia 

São Joaquim de Garopaba/SC. A apresentação das 

ações do GV e slide show das 10 edições da Mostra 

Lutz, fizeram parte do acolhimento e boas vindas.  

 

Em seguida, o seminarista Chandi ministrou 

palestra sobre a Jornada Mundial da Juventude 

2013, que reunirá jovens de países e culturas 

diferentes para celebrar a mensagem de amor, paz 

e união. O secretário paroquial da juventude Jean 

Ricardo apresentou as atividades desenvolvidas 

pela Pastoral da Juventude em 2010/2011, com 

apoio em vídeo realizado. O Encontro também 

empossou a nova coordenação da Pastoral da 

Juventude, que foi instigada pela equipe do Gaia 

Village a desenvolver ações ambientais. Saiba mais 

visitando www.juventudesaojoaquim.blogspot.com 

 

UNESC oportuniza aula de campo no Gaia 

Village 

Dentro do programa de formação continuada para 

professores da rede pública de ensino, desenvolvido 

pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – 

UNESC, o Gaia Village recebeu, no dia 07 de 

dezembro, 12 professores da Escola Estadual Básica 

Governador Heriberto Hulse, de Criciúma.   A 

formação faz parte do Programa Ensino Médio 

Inovador, que encerrou suas atividades do ano com 

a saída de campo ao Projeto Gaia Village. 

 
 

De acordo com Prof. Carlyle Menezes da UNESC, o 

objetivo da atividade foi integrar os trabalhos de 

educação ambiental promovidos pelo GV com a 

capacitação dos professores voltada para a 

compreensão dos aspectos da sustentabilidade e o 

desenvolvimento de tecnologias com respeito ao 

meio ambiente.  

 

 

Coordenação do Fórum da Agenda 21 debate 

Regimento Interno 

Recentemente eleita, a Coordenação do Fórum da 

Agenda 21 reuniu-se dia 09 de dezembro no Espaço 

Gaia para debater alterações em seu Regimento 

Interno.  A principal proposta diz respeito à criação 

de quatro Diretorias Executivas (Administrativa, 

Financeira, Socioambiental e Comunicação) que 

devem colaborar com a Coordenação que é formada 

pelo Centro Comunitário da Ibiraquera/CCI; 

Associação de Pescadores da Ibiraquera/ASPECI e 

Fundação Gaia.  

 

Na reunião, o debate serviu também como revisão 

sobre o papel do Fórum da Agenda 21 junto à 

comunidade que representa. Nos próximos passos a 

composição das diretorias e a elaboração dos 

respectivos planos de trabalho.  

Primeira turma do Curso de Pós-Graduação em 

Jogos Cooperativos finaliza seus trabalhos 

Na primeira semana de dezembro, a bióloga Sandra 

Severo do Gaia Village e a psicóloga Rosi Cardoso 

apresentaram Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pós–Graduação em Jogos Cooperativos (JC), 

promovido pela UNIMONTE-SP e pelo Projeto 

Cooperação. Com o objetivo de disseminar os JCs 

junto à rede municipal de ensino de Garopaba, 

o trabalho de conclusão intitulado “Multiplicando os 

Jogos Cooperativos e Fortalecendo as Relações Sociais na 

Comunidade Escolar de Garopaba - SC”,  que recebeu 

avaliação máxima foi construído ao longo do ano,  

através da realização de  cinco  oficinas de Jogos 

Cooperativos com grupo de 12  professores de 

Educação Física, que atendem as 18 escolas da 

rede.   

 

Orientado pela professora Gisela Sartori, o 
TCC cumpriu com os objetivos propostos 
quando os professores participantes multiplicaram 
semanalmente os JC´s com as turmas do 3º 
ano do ensino fundamental das 18 escolas da 
rede que acompanham, propiciando integração 
entre as crianças, alegria e promoção de uma 
cultura de paz 



COMDEMA define Plano de Ação para 2012 

Dois eixos deverão nortear as atividades do 

COMDEMA sendo: o plano de saneamento e uso 

racional das águas; os critérios para criação de 

normas e incentivos para praticas ecológicas na 

construção civil e em serviços de turismo, como por 

exemplo, a criação de selo verde para 

empreendimentos turísticos.  

 

Esse foi o encaminhamento dado na reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

realizada no dia 14 de dezembro, quando se 

discutiu o Plano de Ação para o ano de 2012 a 

partir das propostas do Grupo de Trabalho “Plano 

de Ação”, composto pela Secretaria de 

Planejamento Territorial, ACIG; APA Baleia Franca; 

AMOLIM e Fundação Gaia foram aprovadas pela 

Plenária do Conselho.  

 

Receptivo a Grupo de Melhor Idade 

O grupo Amizade Sincera, de melhor idade do 

centro de Garopaba, visitou o Projeto Ambiental 

Gaia Village no dia 08 de dezembro. Recebidos nos 

Espaço Gaia, participaram da apresentação sobre a 

filosofia, objetivos e ações do Projeto.  

 

Na seqüência, realizaram expedição para conhecer 

ações de preservação e recuperação de 

ecossistemas, de produção rural ecológica, e de 

desenvolvimento de tecnologias amigáveis, desde a 

sede até a região do Ouvidor. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESOL - Cooperativa de Crédito Solidário 
para Agricultores e Pescadores de Garopaba 
 

Contando com a participação de dirigentes da 

CRESOL de Botuverá e Imaruí dia 27 de dezembro, 

no salão do Clube Campinense,  realizou-se reunião 

do Grupo de Trabalho sobre a implantação da 

primeira cooperativa de crédito solidário de 

Garopaba, que terá posto bancário no Campo D'Una 

em janeiro de 2012. 

 

 

Desde 2010, Dolizete Zilli, coordenador do GV, 

participa com agricultores, pescadores, empresários 

locais, representantes da UFSC e da EPAGRI desse 

Grupo de Trabalho  que organizou  o núcleo de 

associados acompanhou e auxiliou na elaboração 

do projeto da cooperativa, cuja missão é conceder 

crédito de forma mais acessível e com juros 

menores para agricultores e pescadores, 

potencializando a circulação de recursos locais. 

 

RBS TV aponta Garopaba como cidade que busca 
desenvolvimento sustentável. 
 

A RBS TV realizou matéria que aponta Garopaba 

como uma das cidades do litoral catarinense que 

busca o desenvolvimento sustentável. Por sugestão 

de Marcus Israel, Secretário Municipal de Turismo, 

foram entrevistados a historiadora Elaine Coelho da 

Luz, o orquidófilo Manfredo Hubner, e a bióloga 

Sandra Severo do GV.  

 
Considerando os impactos ambientais provocados 

pela ocupação humana, o município destaca-se pelo 

esforço na implantação de espaços participativos de 

gestão ambiental, pela criação de oportunidades na 

promoção de projetos turísticos diferenciados, na 

implantação de processos de 

compostagem de resíduos orgânicos que 

resultam substrato para a agricultura orgânica 

familiar, e pelo programa de educação ambiental. A 

matéria foi ao ar no dia 22 de dezembro reportou a 

busca da conciliação entre o crescimento 

econômico e equidade ambiental e social.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Câmara de Vereadores presta homenagens 

nos 50 anos de Garopaba 

 

Dentro dos festejos aos 50 anos de emancipação 
político-administrativa do município a Câmara de 
Vereadores, em sessão solene realizada dia 19 de 
dezembro, concedeu títulos de Cidadão Honorário e 
de Honra ao Mérito a pessoas com relevantes 
serviços prestados a Garopaba. Na lista a justa 
homenagem a cidadãos que atuam, ou atuaram, 
em todas as áreas que emprestam vida à 
Garopaba, ex-prefeitos e políticos, empresários e 
empreendedores,  agricultores e pescadores, entre 
outros.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Amanhecer no GV prenunciando a estação do verão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural do Laranjal e com muita energia, aos 98 
anos de idade Clemente Bernardino Machado foi um 
dos agraciados na solenidade que teve lugar no 
salão do Garopaba Esporte Clube. Seu Clementinho 
se casou e  teve família na Grama, acompanhou por 
quase 20 anos a estruturação da área que sedia o 
Gaia Village como capataz da Fazenda do Ouvidor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Imagem do mês 

Receptivo de Visitantes  
Data: 03 de janeiro / 14h              Local: Gaia Village 

 

Reportagem da TV BV (BAND) sobre ações do GV 

Data: 04 de janeiro/ 09h               Local: Gaia Village 

 

Reunião Ordinária Conselho Desenvolvimento 

Municipal 

Data: 20 de janeiro/ 18h            Local: Sala Conselhos - 

SME 

 

 

Faça contato: 

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


