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Programa de Educação Ambiental Mostra Prof. 

José Lutzenberger é tema de Pesquisas de 

Mestrado 

A Mostra Lutz, programa de educação ambiental, 
realizado há 10 anos em Garopaba, parceria de 
esforços da Secretaria Municipal de Educação, 
Fundação Gaia – Gaia Village e AMA vem 
despertando crescente interesse da comunidade 
acadêmica. Ananda Casanova, acadêmica do Curso 
de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS, 
focará sua pesquisa na análise da trajetória do 
Programa, enquanto uma rede, e os meios de 
consolidação dos processos educativos, visando 
identificar como se configuram as práticas 
ambientais no cotidiano escolar.    

  
Ananda Casanova - PUCRS        Maurício Studt – UNESC 
 

Maurício Studt, do Curso de Pós- Graduação em 
Ciências Ambientais da UNESC – Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, pretende abordar a 
relevância da educação ambiental crítica na 
formação do sujeito para o ecodesenvolvimento, 
enfocando a Mostra Lutz como processo que instiga 
e valoriza a formação de cidadãos para um olhar 
reflexivo e proativo na busca de uma sociedade 
mais justa e equilibrada, através da ação local. Para 
tal, o mestrando propõe desenvolver ferramentas 
da área de comunicação que potencializem e 
ampliem o alcance do trabalho realizado em 
Garopaba, prevendo professores e estudantes como 
protagonistas na criação de vídeos sobre as práticas 
desenvolvidas pelas escolas no contexto do 
Programa Mostra Prof. José Lutzenberger.  
    

 

 

 

 

 

Comunidade de Garopaba participa de 

Audiência Pública da 1ª revisão Plano Diretor 

No dia 13 de junho a Prefeitura de Garopaba 
realizou, no Auditório da Escola Municipal do 
Pinguirito, a primeira Audiência Pública do processo 
de revisão e complementação do Plano Diretor da 
cidade. Rafael Ulysséa, arquiteto da Secretaria de 
Planejamento Territorial e Meio Ambiente, 
esclareceu que as sugestões de alterações visam, 
na maioria dos casos, aclarar sua redação.  

 

Salientou que o Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, no qual a Fundação Gaia tem assento 
representando as ONGs ambientalistas, analisou e 
aprovou as propostas então submetidas aquele 
fórum. O arquiteto Marlos Hardt, da Empresa Hardt 
Planejamento, responsável técnico pela criação do 
Plano Diretor em 2010, explanou todos os artigos 
passíveis de alteração, colhendo contribuições 
verbais dos participantes, o que possibilitou o 
debate sobre os objetivos da revisão. Os 
documentos apresentados na audiência foram 
disponibilizados aos cidadãos no site da Prefeitura  
www.garopaba.sc.gov.br para que estes façam 
complementações visando aprovação em próxima 
Audiência Pública, ainda sem data marcada.   

 
 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



 Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 

debate estratégias para elaboração 

participativa do Plano de Manejo. 

A 28ª Plenária do Conselho Gestor da APA da Baleia 
Franca foi sediada no Projeto Ambiental Gaia Village 
e teve como pauta prioritária a definição de 
estratégias para criação do Plano de Manejo da 
Unidade de Conservação - UC.  No final de 2011, o 
ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, órgão gestor da Unidade,  
disponibilizou recursos para elaboração dos 
diagnósticos socioambientais, como primeira parte 
do Plano de Manejo,  porém, em maio de 2012,  a 
Procuradoria Jurídica do ICMBio emitiu Parecer que 
impossibilita contratação de empresa de consultoria 
para elaboração de diagnósticos ambientais, 
justificando que compete aos próprios analistas 
ambientais do Instituto a atribuição de elaborar os 
referidos diagnósticos. 

 

Assim, o Conselho Gestor propôs a criação de 
Grupo de Trabalho para definir as estratégias de 
iniciar-se a construção do Plano de Manejo através 
de Termos de Reciprocidade entre instituições 
participantes do Conselho Gestor. Este GT ficou 
composto pelos presidentes das Câmaras Técnicas 
(representados pela R3 Animal; OAB; Prefeitura de 
Imbituba; Projeto Baleia Franca e UNESC) e Comitê 
Executivo (Associação de Pescadores de Garopaba, 
Fundação Gaia e Equipe da APA Baleia Franca).  

 

Também foi criado um 
GT Jurídico para 
acompanhar o 
processo, formado por 
advogados da OAB; 
Associação Comercial 
e Industrial de 
Tubarão - ACIT; 
Fórum da Agenda 21, 
Associação Comercial 
e Industrial de 
Imbituba – ACIM, 
Secretaria Executiva e 
Chefe da APA BF.   

Na mesma Plenária foram referendados os 
parâmetros norteadores do processo eleitoral de 
renovação do CONAPA BF, previsto para dia 08 de 
agosto. 

 

 

CIEA planeja II Encontro Catarinense de 

Educação Ambiental 

A Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental – CIEA, formada no âmbito da Secretaria 
de Desenvolvimento Sustentável/SDS, reuniu-se 
em 29 de junho no Gaia Village com intento de 
planejar o II Encontro Catarinense de Educação 
Ambiental.   

 

Com representações da SDS, FATMA, UNISUL, 
UNIVALI, EPAGRI e FEEC, representada por Sandra 
Severo, a Comissão definiu que o Encontro focará 
nos dois primeiros eixos do Programa Estadual de 
Educação Ambiental/PROEEA - Capacitação de 

Recursos Humanos e Desenvolvimento de Estudos e 

Experimentações. Foi definida a programação 
básica do evento e criados Comitês de Trabalho: 
Científico, Operacional e de Comunicação, 
responsáveis pelo desenvolvimento do Encontro, 
previsto para os dias 18 e 19 de setembro de 2012, 
no auditório do Teatro Pedro Ivo em Florianópolis, 
que oportunizará espaço para mesas redondas, 
apresentações e debate de projetos desenvolvidos 
no Estado na área de educação ambiental.     

 

Gaia Village sedia encontros da comunidade 

Os espaços do Gaia Village acolheram dois eventos 
da comunidade: em 16 de junho a Paróquia São 
Joaquim promoveu um retiro de orações com 26 
pessoas tendo a Praia do Ouvidor como cenário de 
meditação e renovação da fé cristã. 

  

No dia seguinte, 17 de junho, grupo de 25 mulheres 
integrantes da Associação Comunitária da 
Encantada e convidados reúnem-se no Espaço Gaia 
para oficina de autoconhecimento e espiritualidade 
acompanhado de chá e música. 

 

 



Operadoras de turismo de observação de 

baleias são capacitadas pela equipe da APA da 

Baleia Franca 

 Pelo quarto ano consecutivo, a Área de Proteção 
Ambiental (APA) da Baleia Franca/ICMBio realizou, 
no Gaia Village, o Curso de Capacitação do Turismo 
de Observação de Baleias Embarcado – TOBE. O 
Curso é pré-requisito para cadastramento e/ou 
renovação da autorização para promoção de 
atividades ligadas à observação das baleias francas. 
“No curso foi possível debater informações sobre 
biologia e comportamento das francas, status de 
conservação da espécie, leis e normas que regem o 
turismo de observação”, diz Maria Elizabeth 
Carvalho da Rocha, Chefe da APA da Baleia Franca.  

 

A APA também apresentou as condicionantes para a 
operação, balanço dos passageiros e análises de 
dados enviados do ano anterior. “De cerca de 3000 
passageiros analisados 91% são provenientes do 
Brasil, 5% provenientes da Europa, 3% da América 
do Norte e 4% de outros continentes”, revela 
Luciana Moreira, Analista Ambiental da APA. O 
evento reuniu cerca de 40 representantes de oito 
operadoras candidatas para atuar com turismo 
embarcado em Garopaba, Imbituba, Palhoça e 
Florianópolis. Também participaram do curso, 
representantes da Capitania dos Portos de Laguna, 
da Policia Federal, do IFSC, do IPHAN e Secretária 
de Turismo de Garopaba. Ao final do evento, os 
participantes reafirmaram o Acordo de Conduta 
estabelecido em 2011 entre as operadoras visando 
fortalecimento de princípios éticos e melhor 
regulação dos processos operacionais de avistagem 
das baleias, observadas as peculiaridades do 
território da APA da Baleia Franca. 

 

 

 

Sementes de palmito jussara, pitanga, araçá e butiá 
sendo preparadas por Silvana e Milton, colaboradores do 
Gaia Village.  

 

IFSC – Campus Garopaba apresenta seu Plano 

de Gestão Ambiental 

No dia 05 de junho, em saudação ao dia mundial do 
meio ambiente, o Campus Avançado Garopaba 
apresentou o plano de ação da Comissão de Gestão 
Ambiental que está orientado em cinco eixos: 
gestão de resíduos sólidos, mobilidade, capacitação, 
paisagismo e redução de consumo de água e luz.  

Durante o evento, a 
professora Elisa Serena 
levantou questões 
relacionadas ao meio 
ambiente no contexto 
mundial, a importância do 
conhecimento da realidade 
local em que são realizadas 
as ações e do envolvimento 
do grupo, bem como de sua 
autonomia. Ela também 
ressaltou o caráter legal de 
tais ações, amparando-as na 
legislação ambiental 
brasileira. O Plano de Gestão Ambiental do IFSC – 
Garopaba prevê também parcerias com 
organizações locais para potencializar os resultados.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Receptivo da Escola Henrique Laje 
Data: 04 de julho/ 14h                  Local: Gaia Village 
 
 
Mostra Lutz: Oficina de Sucos Naturais 
Data: 05 de julho/ 14h                 Local: Escola Arvoredo 
Data: 11 de julho/10h e 14h         Local: EM Ary Manoel 
 
 
Mostra Lutz: Oficina de Mini Hortas 
Data: 09 de julho/ 14h        Local: Escola Crescer e Conhecer 
Data: 13 de julho/ 14h        Local: EM Agostinho Botelho 
 
 
MLutz: Escola da Ibiraquera visita Sitio Pé do Morro 
Data: 10 e 12 de julho/ 09h         Local: Sitio Pé do Morro 
 
 
Mostra Lutz: EM Jandira da Silva visita Museu da Baleia 
Data: 10 de julho/14h                  Local: Museu da Baleia  

 

Reunião Ordinária do COMDEMA 
Data: 11 de julho/ 18h                  Local: ACIG 

 

 
Oficina de Jardinagem para Mulheres 
Data: 14 de julho/ das 08h- 17h     Local: Gaia Village 
 

Reunião do Fórum da Agenda 21 
Data: 14 de julho/ 09h                  Local: Gaia Village 

 

Mostra Lutz: Palestra sobre Energias Limpas 
Data: 17 de julho/09h                 Local: EM Costa do Macacu 

 

Reunião do Comitê Eleitoral do CONAPA BF 
Data: 20 de julho/ 09h         Local: Sede da APA Baleia Franca 
 

 
Reunião da Comissão Interinstitucional de Educação 
Ambiental - CIEA 
Data: 27 de julho/14h                Local: SDS - Florianópolis 
 

Imagem do mês 

Agenda 

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

 


