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Notícias & Integração com a Comunidade
Escolas e Universidades visitam o Gaia
A Escola Municipal Paula Martins, da
comunidade
de
Areias
de
Palhocinha,
proporcionou, em 12 de maio, para duas turmas
do 3o ano do ensino fundamental, uma aula
sobre mata atlântica na área do Gaia. Diretora
Andrea Araújo e Profa.
Amanda Costa
coordenaram as turmas que chegaram de
prancheta na mão e muitas perguntas sobre a
importância das plantas e sua relação com a
água, clima, solo, fauna e atividades humanas.

Durante a visita, tiveram a oportunidade de
percorrer a trilha central do Gaia e interagir
com as ações de recuperação, adensamento de
florestas e observar as relações de simbiose
entre plantas e as trocas entre animais e
vegetação.

No dia 03 de maio, Professor Aleci Gonçalves da
Escola Estadual Justina da Conceição, da
comunidade de Ibiraquera, trouxe ao Gaia
grupo de 15 estudantes do ensino fundamental.
Segundo Prof. Aleci “vieram em busca de
inspiração para o Espaço Sustentável que
criaram na Escola”. Nesse local incentivam o
consumo consciente na comunidade, através de
feira de trocas de roupas, brinquedos e livros.
Uma roda de conversa e visita guiada às
instalações e equipamentos do Gaia oportunizou
aprofundamento de conceitos sobre reciclagem
de materiais, incluindo resíduos orgânicos a
materiais construtivos.

No sábado, 20 de maio a Universidade
Federal de Santa Maria – UFSM/RS visita a
região da APA da Baleia Franca com 22
estudantes da pós-graduação de Geografia e
Gestão Ambiental. O propósito da visita,
segundo a Profa. Suzane Bevilacqua Marcuzzo,
coordenadora do Curso, foi ampliar os conceitos
sobre participação social e conservação da
biodiversidade, debatidos na disciplina de
Gestão de UC´s, bem como conhecer o trabalho
do Conselho da APA da Baleia Franca e o
processo de elaboração do Plano de Manejo. Em
receptivo, realizado no Gaia, Cecil Maya, Chefe
da APABF, abordou histórico de criação da
Unidade de Conservação e discorreu sobre o
Plano de Manejo.

EPAGRI e ADTC buscam qualificar roteiros
turísticos de base comunitária
O Gaia Village sediou palestra promovida pela
EPAGRI
e
ADTC
(Associação
de
Desenvolvimento Territorial Costa Catarina), dia
09 de maio, dirigida a agricultores familiares e
pescadores
integrantes
do
projeto
de
Desenvolvimento Territorial Sustentável, que
promove
roteiros
de
turismo
de
base
comunitária na região de Garopaba e Imbituba.
O engenheiro agrônomo Luiz Jacques Saldanha,
responsável
pelo
site
www.nossofuturoroubado.com.br , enfocou a
necessidade de mudança de atitudes em relação
ao consumo de produtos descartáveis, em
especial o plástico. De acordo com Adreane
Scopel, extensionista da EPAGRI, “o objetivo da
palestra foi sensibilizar os proprietários dos
receptivos para que evitem uso de copos,
pratos e talheres de plástico, em seus eventos
de recepção de turistas, o que foi plenamente
atingido”.

Curso Gestão de Conflitos: uma ferramenta
para potencializar a participação da
sociedade

Dentro do processo de elaboração participativa
do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, foi
desenhado e realizado o Curso de Gestão de
Conflitos. Realizado no período de 08 a 11 de
maio, em Imbituba, em regime de imersão,
teve por objetivo ampliar a capacidade dos
envolvidos na elaboração do Plano de Manejo
de
analisar
os
principais
conflitos socioambientais existentes na UC e de
planejar estratégias para a gestão destes
conflitos.

Rádio Frequência entrevista Presidente do
COMDEMA

A palestra de abertura Unidades de conservação
como bens comuns: contribuições para a
mediação, facilitada pelo Prof. Daniel Silva
(UFSC) abordou conceitos relativos a três
pedagogias: Pedagogia do Cuidado, dos Bens
Comuns e da Governança. Com base no
significado do sentimento de pertença, Prof.
Daniel trouxe a luz conceitos como o
da participação da sociedade na gestão e da
autonomia e auto-organização
com
responsabilidade.

Atendendo convite do Prof. Rui Barcellos, a
bióloga do Gaia e Presidente do Conselho de
Meio Ambiente de Garopaba, Sandra Severo,
participou de entrevista na Rádio Frequência, no
Programa do Toninho Linhares, em 16 de maio.
O propósito da entrevista foi apresentar para a
comunidade os temas que estão sendo
debatidos no Conselho, tais como Estação de
Tratamento de Efluentes, IPTU Verde e Plano de
Arborização Urbana. A entrevista faz parte de
uma serie que pretende mostrar a importância
dos Conselhos e a participação da sociedade na
co-gestão da cidade.

Durante os três dias, os conselheiros da APABF
e parceiros convidados, sob a focalização dos
instrutores e analistas ambientais Luiz Faraco
(PARNA Guaricana/PR e Walter Steenbock
/ CEPSUL), tiveram a oportunidade de conhecer
e debater o
referencial teórico e os
aspectos particulares dos conflitos ambientais:
poder de negociação dos distintos grupos, os
princípios da gestão de conflitos, os pactos
sociais e a Escada de participação, bem como
as condições para negociação e interações
estratégicas
essenciais
para
o
alcance
de acordos.
Participantes
colocaram
em
pratica
os
conteúdos teóricos, através da análise de
quatro casos de conflitos existentes na APABF,
como um exercício para atuação e mediação
dos mesmos e de outros conflitos no
território. Foram discutidas quatro questões:
1) a pesca da tainha e o surf; 2) os
parcelamentos
irregulares
do
solo;
3)a
produção de arroz e acesso a recursos hídricos
e 4) o turismo embarcado de observação de
baleias - TOBE.

Imagem do Mês

Plano de Manejo da APABF envolve o Trade
Turístico e o Turismo de Base Comunitário.
No dia 23 de maio, dando continuidade ao
processo de elaboração do Plano de Manejo da
APA Baleia Franca, o Gaia sediou e participou da
Oficina Setorial do Turismo.

Grupo de 42 participantes, representantes de
todos os setores: Secretaria de Turismo do
Estado; Secretarias Municipais de Turismo
(Garopaba, Imbituba, Jaguaruna e Palhoça),
SEBRAE,
IFSC,
Agencias
de
Turismo,
Associações Empresariais (ACIG e ACIM),
ong´s e Condutores Ambientais caracterizaram
as atividades de turismo que ocorrem na APA,
os principais problemas e potencialidades. Em
grupos, também sugeriram regras e normas
para a gestão dos conflitos e estratégias para
transformar potencialidades turísticas da região
em projetos de geração de renda com valor
agregado.
Os
encaminhamentos
deverão
subsidiar o Plano de Manejo da APA Baleia
Franca, que está sendo elaborado de maneira
participativa.

Usnea florida, um líquen (associação de fungos
e algas), mais recentemente classificado como
Fungo Liquenizado, do tipo fruticoso em perfeita
harmonia com os arbustos na região da Praia do
Ouvidor, atestando qualidade do ar daquele
local
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