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Programa de Educação Ambiental “Prof.
José Lutzenberger”

Botânica
e
Etnoconhecimento
comunidades quilombolas

Parceria com a ONG Plant for the Planet

Durante os anos 2014 e 2015, Julia Ávila, Kênia
Valadares e Sofia Zank, pesquisadoras do
Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica
da UFSC realizaram seus estudos de mestrado e
doutorado sobre os conhecimentos a respeito
das plantas, entre os moradores dos Quilombos
de Garopaba (Morro Fortunato e Aldeia) e Paulo
Lopes (Santa Cruz). Durante as atividades de
campo, o Gaia disponibilizou hospedagem
solidária para as pesquisadoras. Em 16 de
fevereiro, elas vieram ao Gaia apresentar o
resultado desse trabalho, através de 03
cartilhas ricamente ilustradas, disponibilizadas
para as respectivas comunidades e também
para as Escolas de Ensino Fundamental.

Coordenação do Programa de Educação
Ambiental Prof. José Lutzenberger (Mostra Lutz)
recebeu Lutz Michaelis e Katia Madruga,
coordenadores da ONG Plant for the Planet,
organização internacional que promove ações
de plantio de árvores em todo o mundo,
sensibilizando
crianças
e
jovens
sobre
problemas decorrentes do aquecimento global.
O objetivo da visita foi estabelecer parceria com
o Programa de Educação Ambiental (Mostra
Lutz), envolvendo as escolas em projetos de
arborização urbana, num dia
de ação
denominado de Academia da Justiça Climática,
quando os estudantes tomam conhecimento
sobre as causas e consequências da crise
climática e como cada indivíduo pode agir. No
programa, além de aprender, desenvolver a
capacidade de fazer apresentações em público e
plantar árvores, os participantes definem os
passos para a continuidade do Projeto, uma
agenda
de
arborização e
são,
ao
final, reconhecidos como Embaixadores da
Justiça Climática.
Fundada pelo estudante Feliz Finkbeiner, em
2007, na Alemanha, a “Plant for the Planet” tem
mobilizado jovens que nos últimos 10 anos já
plantaram cerca de 15 bilhões de arvores em
todos os continentes. No Brasil, a ONG está
sediada em São Paulo/SP e Araranguá/SC.
www.plant-for-the-planet.org
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De acordo com Julia, “além da valorização e a
transmissão dos conhecimentos e usos dos
recursos vegetais dos anciões entre os
membros de cada uma das comunidades, a
área dos quintais, seus cultivos e manejos, se
mostraram também um fator chave na
manutenção das relações de reciprocidade
envolvendo trocas de plantas e saberes,
indicando
possuir
papel
importante,
principalmente
na
obtenção
de
plantas
alimentícias e medicinais”.
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Pesca
Artesanal
debatem zoneamento marinho na APABF

II Meia Maratona
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OuVerRosa

fortalece

Em 20 de fevereiro, Gaia sediou Oficina
Intrasetorial da Pesca Artesanal, no contexto da
elaboração de plano de manejo da APA da
Baleia Franca.

O evento reuniu cerca de 30 lideranças
pesqueiras de todos os municípios da APABF,
Secretários de Pesca de Garopaba e Imbituba,
Federação de Pesca Artesanal, gestores da
APABF e consultoras do plano de manejo. O
objetivo da oficina foi a busca do consenso
entre as diversas propostas que surgiram
durante o processo de escuta e diálogo com 11
comunidades pesqueiras, no decorrer de 2017.
Foram sugeridas normas e zonas para questões
relativas ao arrasto, captura de isca viva, tipos
e tamanho de redes, redes nos parcéis,
interação pesca e esportes náuticos, dentre
outros temas de interesse da pesca artesanal.
Ao final da oficina foi realizada roda de
avaliação e eleito representantes da região
norte, centro e sul da APABF para participar da
2a Oficina de Planejamento Participativo do
Plano de Manejo que acontecerá em abril.
Rádio Comunitária
Sustentabilidade

faz

Programa

sobre

A convite da Rádio Comunitária de Garopaba, a
bióloga do Projeto Ambiental Gaia Village
participou do Programa Visão Social, no dia 30
de janeiro, coordenado pela jornalista Cris
Guimarães. A entrevista foi pautada nos
conceitos
e
práticas
ambientalmente
responsáveis aplicadas na área do Gaia e na
comunidade, especialmente às relativas ao
Programa de Educação Ambiental.

Imagem do Mês

João de Barros (Furnarius rufus) tem sua casa
decorada com bromélias

Faça contato:
Fone/fax: (48) 3354 -0002

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

Em 25 de fevereiro, o Gaia foi palco da II Meia
Maratona OuVerRosa organizada
por
Meri
Assessoria Esportiva e Risco Zero Adventure. O
evento contou com a inscrição de 350 atletas, e
70 integrantes da equipe organizadora. A prova
apresentou-se em 03 classes distintas, de
5.000m, 10.000m, e de 21.000m, sendo a
maior parte destes percursos inseridos na área
do
Projeto
Gaia
Village,
em
meio a
campos, matas, areal e praias. Quando da
inscrição,
os
atletas
receberam
vídeo
informando
sobre
os
conceitos
de
sustentabilidade que orientam todas as ações
do projeto, inclusive nas parcerias. Na
concentração e antes da largada vivenciaram
algumas boas práticas, como a utilização de
banheiros secos de compostagem, a separação
de resíduos para compostagem e para a
reciclagem.
Durante
a
corrida,
foram
estimulados a cuidar de seu impacto pessoal
sobre a paisagem evitando, por exemplo, o
descarte de resíduos como recipientes de água,
podendo
ser
desclassificados
pela
não
observação deste quesito. A vivência e
divulgação de princípios de sustentabilidade em
razão desta iniciativa mais do que justificam
sua realização.

www.fgaia.org.br

