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Fundação Gaia participa da organização da Virada Sustentável de Porto Alegre 
 

 

Muito mais do que um evento com feições de agito 

cultural, social e esportivo, a 1ª Virada Sustentável 

Porto Alegre 2016 cumpriu seu objetivo de 

evidenciar questões relativas a 

sustentabilidade.Além de atrações que tiveram lugar 

em parques e outros espaços públicos, 

equipamentos culturais e universidades, 

simultaneamente, realizou o Seminário Internacional 

Virada Sustentável Porto Alegre 2016.  

 

Contando com a participação de 27 especialistas 

brasileiros e da Argentina, este encontro evidenciou 

as preocupações com os impactos das mudanças 

climáticas nas cidades e no mundo, e as alterações 

nos campos da ética, cultura, educação e de 

processos empresarias, necessários, em andamento 

ou ainda por se viabilizar, para que se estabeleçam 

comportamentos de produção e consumo de menor 

impacto. Tendo mobilizado cerca de 50 mil pessoas 

em sua programação, que contou com shows, 

seminário, skate, remo, ciclismo, atividades de 

adesão e programa nos EcoPontos, recolhimento de 

3.000kg de lixo eletrônico e 315 litros de óleo de 

cozinha para reciclagem, tomou Porto Alegre de 31 

de março ao dia 03 de abril, encerrando-se com 

Lenine.        

Conforme o professor Rualdo Menegat, geólogo 

Instituto de Geociências – UFRGS, que falou no 

seminário, é fundamental que se faça a transição do 

modelo de queima de combustíveis fósseis para um 

modelo de energias limpas 

 
Foto: Mauro Vieira 

 
. 

A Virada continuou suas atividades com o Prêmio 

“Boas Ideias de Sustentabilidade”, uma ação da 

Fundação Gaia com apoio da Braskem e CMPC, cujas 

inscrições estiveram abertas até 15 de maio. O 

principal objetivo é criar um âmbito de 

reconhecimento público em Porto Alegre e cidades 

vizinhas para as melhores e mais importantes 

iniciativas pró-sustentabilidade. O resultado da 

premiação será divulgado até 05 de julho.  

 
 

 
 

http://viradasustentavel.com/vs2016/poa/premio-
boas-ideias-de-sustentabilidade/ 

 
           
 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 

 

Gaia Village mantém parceria para 

realização do Mountain Do  Praia do Rosa  

 

A sexta edição do Mountain Do Praia do Rosa, prova 

na modalidade Traill Running nas distancias 5,5 km, 

11 km e 22 km, atraiu cerca de 1.100 atletas para a 

região no dia 02 de abril. Organizada pela Sports Do 

contou com o apoio do Projeto Gaia Village. A equipe 

do Gaia participou desde o inicio do planejamento da 

corrida, colaborando com adequações da trilha nas 

áreas do Projeto, e integrou-se ao staff de apoio 

junto ao areal e trilhas da Praia da Barra, oferecendo 

orientações e hidratação aos atletas. 

 

Os atletas percorreram ruas, estradas, trilhas de 

chão batido, areal, costões, matas e praias, exigindo 

muito fôlego e técnica dos participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direto da Criança e do Adolescente – 

Conselho Renovado 

 

Neste 13 de abril de 2016, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Garopaba – 

CMDCA, realizou eleição e posse dos novos 

conselheiros de direitos para o biênio 2016-2017. 

Foram eleitos 06 conselheiros representantes do 

Setor Público das seguintes áreas: Secretaria de 

Educação e Cultura, Secretaria de Administração, 

Secretaria de Esporte e Turismo, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria 

da Fazenda. Representando as organizações da 

Sociedade Civil que desenvolvem programas de 

atendimento a crianças e adolescentes, foram eleitas 

também 06 instituições: APAE, Grupo Escoteiros Ilha 

Terceira, AMA, Fundação Gaia, Associação 

Educacional a Serviço da Vida, e a Associação dos 

Moradores do Morro do Fortunato.   

 

 
 

Após a posse, foram eleitos os dirigentes do CMDCA 

sendo Luciana de Abreu Corrêa reeleita Presidente; 

Lisiele de Araújo Pires Gabriel eleita Vice-Presidente 

e Cenir Gruntal Ramos reeleita para exercer a função 

de Secretária Executiva.  

 

Os maiores desafios do CMDCA para esta gestão, 

conforme sua presidente, serão: elaborar o Plano de 

Ação e Aplicação dos recursos do Fundo da Infância 

e Adolescente (FIA);realizar a Conferência Municipal 

para elaboração do plano decenal das ações 

destinadas a política da criança e do adolescente; 

conseguir um novo veículo para o Conselho Tutelar, 

através de parcerias entre União e Município; e, 

angariar recursos para poder financiar projetos de 

entidades que atendem crianças e adolescentes 

através do FIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEM COMUM e gestão ambiental  

O Conselho Gestor da APA da Baleia Franca, reunido 

em 01 de abril, no Gaia Village, convidou o 

Engenheiro Ambiental Daniel Silva, professor 

aposentado da UFSC, para apresentar uma fala 

sobre Bem Comum e Governança Territorial: 

Cuidado, Bem Comum e Valorização. 

 

O professor Daniel Silva observou que a realidade da 

maioria das equipes gestoras de unidades de 

conservação, geralmente dedicam seus dias a 

resolver problemas e conflitos. Atuam, assim, como 

gestores de emergências, trabalhando apenas com o 

que se passou, com o passado. Asseverou que se faz 

necessário planejar, criar ferramentas, momentos 

para desconectar-se dos problemas (passado), para 

se conectar com os planos estratégicos (futuro). Em 

um momento de síntese, disse que somente o zelo 

possibilita a gestão ambiental, e que somente a 

perspectiva de que o futuro esteja sendo cuidado é 

que empresta sentido à preservação.  

 

O valor necessariamente está além do que podemos 

traduzir por valor econômico que atualmente 

atribuímos. Precisamos considerar o olhar do outro, 

a outra cultura, o outro pensar, a diversidade de 

variáveis no tempo para o estabelecimento de valor 

no presente. O professor afirmou que o senso do 

Bem Comum deve ser amplamente reconhecido. Que 

devemos tomar consciência de sua existência, como 

temos da água, do ar, da saúde, para que então seja 

cuidado como um bem, preservado. Isto acabaria 

por implicar numa gestão diversa da que hoje 

observamos. Finalizou sua fala, permeada por 

intervenções dos conselheiros, salientando que a 

gestão dos bens comuns é, essencialmente, um ato 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

Seminário Cidade Bem Tratada 

A 5ª edição do Seminário "Cidade Bem Tratada" 

acontecerá nos dias 20 e 21 de junho no teatro 

Dante Barone, na Assembléia Legislativa de Porto 

Alegre/RS. O objetivo do seminário é informar e 

debater sobre o cenário da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Drenagem Urbana, Tratamento e 

Aproveitamento de Efluentes e Geração de Energias 

Alternativas por meio de palestras, debates, painéis 

e apresentação de cases de sucesso. O Seminário 

Cidade Bem Tratada será coordenada pelo advogado 

especializado em Direito Ambiental, professor e 

consultor, Beto Moesch. A entrada para o público 

será gratuita. Faça sua inscrição e garanta sua 

vaga.  http://www.cidadebemtratada.com.br/ 

 

 

 

Oficinas Comunicação Não Violenta no Gaia 

Village 

Toda quinta-feira, às 15h, acontece no Gaia Village, 

encontro de pessoas que estão buscando qualificar 

suas relações, através da Comunicação Não Violenta 

(CNV). Facilitadas por Ana Santana, as oficinas têm 

por base o trabalho desenvolvido pelo psicólogo 

americano Marshall Rosenberg que ensina que a CNV 

objetiva resgatar o que há de mais genuíno nas 

pessoas: suas emoções, valores e a capacidade de 

se expressarem com honestidade. Através da 

empatia, mergulhando nas verdadeiras necessidades 

do outro, e não nas suas próprias questões, as 

técnicas de CNV torna mais efetivo o processo de 

comunicação, ensejando mudanças. A CNV 

essencialmente busca a pacificação de uma guerra 

cotidiana, já que nos habituamos a expressar o que 

queremos de forma impositiva, e desatenta em 

relação as realidades dos demais. 

 

Para Ana Santana, os encontros oportunizam 

reflexão e aprofundamento sobre o papel das 

emoções e dos sentimentos. Auxilia na observação 

de como a energia vital está fluindo no plano físico, 

mental e espiritual durante todas as relações.  

 



 

Um dia para alimentar os olhos, a alma e o 

corpo - Oficina PANC 

 

Assim foi o sábado, 23 de abril: cheio de saber e 

sabores com os queridos Toni Marco Antônio 

Backes e Kleber Antonio que facilitaram a oficina de 

Plantas Alimentícias Não Convencionais. 

 

 
 

 Muita alegria, entusiasmo, e incríveis descobertas 

durante a "coleta" do almoço no pátio do Gaia 

Village. Segundo Kleber, as plantas alimentícias não 

convencionais (PANC) são plantas que nós, ou a 

maioria de nós, não comemos por falta de costume 

ou de conhecimento. Nativas ou exóticas, muitas são 

denominadas mato, daninhas, invasoras e até 

nocivas por brotarem espontaneamente entre as 

plantas geralmente cultivadas.  Devido a isso, 

milhares de espécies com alto valor nutritivo são 

negligenciadas por grande parte da população e do 

poder público. Muitas são hortaliças com elevadas 

propriedades nutricionais como dente-de-leão, 

serralha, beldroega, erva-gorda, almeirão-do-campo, 

normalmente ignoradas. Durante a oficina, 

vivenciou-se uma abundância de disposição e 

criatividade no momento de harmonizar os pratos 

criados coletivamente pelos participantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação Embarcada de Baleias: Plano 

propõe regras e aumenta fiscalização da  

atividade 

Dia 28 de abril a equipe gestora da APA da Baleia 

Franca/ICMBio e a Câmara Técnica da Conservação 

da Baleia apresentaram a seu Conselho, e a 

operadoras de turismo, o plano com as medidas 

administrativas necessárias para a fiscalização da 

atividade do Turismo de Observação de Baleias 

Embarcado/TOBE. O Plano visa regulamentar a 

realização de atividades de observação de baleias-

franca (Eubalaena australis) com uso de 

embarcações, nos limites do território da APA da 

Baleia Franca, determinando parâmetros objeto de 

fiscalização.

 
Foto: Leonardo Peters 

 

Na estação de observação de baleias do ano de 

2016, as atividades serão permitidas em locais, 

freqüências e quantidade de embarcações limitadas  

à predeterminadas baías e enseadas, dos municípios 

de Garopaba e Imbituba. A estação se estenderá do 

dia 01 de agosto e 30 de setembro. A observação 

embarcada terá numa freqüência máxima de quatro 

dias por semana, estando 3 dias por semana 

proibida. Prevê-se a ocorrência máxima de apenas 

uma embarcação por baía ou enseada a cada 

período de operação, limitando-se a duas operações 

por baía ou enseada por dia, transcorrendo um 

intervalo mínimo de 3 horas entre a primeira e 

segunda avistagem embarcada, em cada baía;A 

observação embarcada se dará com ocorrência 

máxima de duas embarcações operando por dia 

simultaneamente, sempre em baías ou enseadas 

distintas;O tempo máximo de observação será de 30 

minutos por indivíduo ou grupo de baleias, por visita 

ou operação, e o tempo máximo de permanência em 

cada baía ou enseada será de 2 horas entre o início 

da primeira observação e o término da última. 

 

Entre os participantes, elucidadas questões e 

dúvidas, restou a compreensão de que as medidas 

restritivas são motivadas pelo princípio da 

precaução. O Plano deverá ser encaminhado à 

Justiça Federal para que, analisado e provavelmente 

ouvido o Ministério Público Federal, decida sobre o 

retorno do TOBE que se encontra suspenso desde 

2013. 



 

 

 

 

 

Aprendizado da Oficina sobre PANC´s: o dente-de-

leão (Taraxacum officinale) é rico em vitamina A e C 

e tem mais ferro que o espinafre. Pode-se fazer 

salada com as folhas e as flores. O chá das folhas é 

poderoso diurético e também beneficia o fígado, pois 

ajuda a eliminar as toxinas do sangue e desobstruir 

os canais biliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Mês 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

Agenda 

Práticas Gratuitas de Yoga com Alecrim Correa 

Data: 4, 11, 18 e 25 de maio – 08h            Local: Gaia Village 

 

Plenária COMDEMA 

Data: 05 de maio                                            Local: ACIG 

 

Oficinas de Comunicação Não Violenta 

Data: 05, 12 e 19 de maio/15h                   Local: Gaia Village 

 

Reuniões da Rede TOB Terra 

Data: 02 e 16 de maio – 14h                       Local: IFSC 

 

Reunião Câmara Técnica Gestão Territorial 

Data:  10 de maio                                      Local: Sede APABF 

 

Receptivo  da UNESC 

Data: 14 e 21 de maio                                Local: Gaia Village 

   

Reunião Conselho Municipal de Educação 

Data: 19 de maio – 18h                               Local: SME 

 

Reunião Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 

Data: 20 de maio – 14h                 Local: Policia Ambiental/Flop 

 

Receptivo da  Escola Adventista de Imbituba 

Data: 25 de maio                                 Local: Gaia Village 


