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Notícias & Integração com a Comunidade
Programa de Sensibilização Ambiental:
Parcerias para qualificar resultados: DUB e
IFSC- Campus Garopaba
A equipe do Gaia recebeu Fabricio Costa,
Diretor da Empresa DUB Soluções - empresa
catarinense fundada em 2014 com o objetivo de
criar aplicativos de celulares funcionais e
com design inovador. Fabricio colocou-se a
disposição para estabelecer parceria visando
capacitar, voluntariamente, através de oficinas
presenciais e mentorias virtuais, grupos de
estudantes do ensino médio, para criarem
protótipos de aplicativos. A ideia, segundo ele,
é propor um Desafio no final do ano, quando
esses
estudantes
devem
apresentar
os
protótipos para uma banca de investidores,
criando
assim
uma
cultura
de
empreendedorismo
entre
os
jovens
de
Garopaba.

Oficinas nas Escolas
A Escola Municipal Jandira da Silva, envolveu as
turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental,
totalizando 98 estudantes em duas oficinas
sobre repelentes naturais, facilitada pela bióloga
do Gaia, no dia 15 de junho. Aprenderam a
elaborar duas receitas, a base de fumo e
pimenta, para serem usadas preventivamente
na horta da escola para evitar insetos
indesejados. Durante a elaboração das receitas,
uma conversa sobre saúde dos solos e
alimentos orgânicos.

Visitas planejamento

A coordenação da Mostra Lutz reuniu-se com o
Grupo de Educação Ambiental do IFSC / GEA
IFSC e apresentou a história do Programa de
Educação Ambiental. O grupo, coordenado pela
Prof. Elisa Serena, se dispôs a participar como
voluntário de ações da Mostra, abraçando a
organização do evento “Plant for the Planet”,
que deverá acontecer em agosto, mobilizando
estudantes de toda a rede de ensino de
Garopaba, para implementação de projetos de
arborização como meio viável e efetivo na
redução
dos
impactos
decorrentes
das
mudanças climáticas, promovido em parceria
com a ONG Plant for the Planet.

Em junho, 04 escolas foram visitadas, quando a
coordenação da Mostra Lutz, reuniu-se com
dirigentes visando detalhar agenda de ações,
oficinas e criação de vídeos no contexto da 17ª
Edição do Programa de Educação Ambiental.

CEI Areias de Palhocinha (13.06); CEI Maria
Marta (15.06); EM Januário e CEI Encantada
(22.06)

Escola Nova do Ambrósio planeja visitar
arquipélago dos Açores
Depois do reconhecimento de projeto como o
“Surf Educa”, o time de educadores da Escola
Municipal Nova do Ambrósio prepara voos ainda
mais altos. O projeto Viagem aos Açores almeja
levar, em outubro, 58 estudantes do 5º ano da
instituição para Portugal e Ilhas dos Açores, em
um intercâmbio educacional 100% financiado
por parceiros, com o objetivo de consolidar todo
o conhecimento trabalhado em virtude aos 270
anos de colonização Açoriana em Santa
Catarina. A diretora Sonia Gonçalves comente
que “Os alunos terão oportunidade de ver e
viver tudo aquilo que aprenderam nos livros e
vídeos. É um projeto ousado, de uma grande
magnitude e que vai proporcionar uma vivência
significativa e inesquecível”.

CONAPA inicia processo de renovação

O Conselho Gestor da APA da Baleia Franca,
através do seu Comitê Eleitoral, reunido em 08
de junho, na sede da APA BF, prepara o edital
de chamamento de instituições interessadas em
participar do processo eleitoral de renovação do
Conselho para o biênio 2019-2020. O Comitê
Eleitoral, eleito na Plenária de março, é
composto pela Chefia da APABF, Secretaria
Executiva (Fundação Gaia), e um representante
de cada setor que compõe o Conselho: Setor
Público (Prefeitura de Imbituba); Setor Ong´s
ambientalistas (Ferrugem Viva) e Setor
Usuários (ACIM). As instituições interessadas
devem enviar documentos visando se cadastrar
até 24 de agosto. As eleições acontecerão no
dia 22 de novembro.
Protocolo de Avaliação dos Conselhos de
UC acontece em Tamandaré – Pernambuco

Dos R$ 600 mil necessários para o projeto, mais
da metade já foi garantido com o apoio do
Prefeito e do Presidente da Câmara dos Açores,
vereadores e empresários da nossa região.
Agora, o grupo lança um financiamento coletivo
para que qualquer pessoa consiga ajudar a
realizar este sonho. Os estudantes embarcam
no dia 13 de outubro, levando tarefas
pedagógicas e a missão de captar material para
uma web série de 6 a 8 capítulos, divulgada nas
redes sociais, no retorno, no dia 20 de outubro.
Acompanhe você também!
Facebook.com/viagemaosaçores
Youtube.com/Escola Nova do Ambrosio
Instagram: @viagem_acores

Na condição de Secretaria Executiva do CONAPA
Baleia Franca, a Fundação Gaia (Sandra
Severo) participou de Seminário de Criação de
Protocolo de Avaliação dos Conselhos de
Unidades de Conservação, nos dias 25, 26 e 27
de junho. Realizado no CEPENE - Centro de
Pesquisas do Nordeste, em Tamandaré/ PE, o
evento foi promovido pela Coordenação Geral
Sócio Ambiental do ICMBio e reuniu 20
participantes, entre Chefes de Unidades de
Conservação e Conselheiros, representantes da
sociedade civil. O debate fluiu em torno do
significado de um Conselho efetivo que deve
atender aos princípios de governança de áreas
protegidas, tais como: legitimidade de voz,
orientação
estratégica,
responsabilidade,
prestação de contas e transparência. Nesse
sentido, o trabalho consistiu na proposição de
indicadores e definição dos meios de verificação
de cada indicador. Está previsto para novembro
um Seminário para finalizar o debate e concluir
o Protocolo que deverá qualificar o desempenho
dos Conselhos de UCs Federais.

Licenciamento Ambiental
Jurídica em Santa Catarina

e

Segurança

Anteprojetos
do
Plano
de Arborização Urbana de Garopaba e do
IPTU Verde são apresentados ao Executivo
Municipal por iniciativa do COMDEMA
O senhor Prefeito Municipal Sergio Araújo, em
reunião realizada na tarde de 18 de junho, da
qual participaram a Sra. Secretaria de
Planejamento Dilcéia de Abreu e o Secretário da
Fazenda Sr. Luiz Gaspar, recebeu dois
anteprojetos com foco no meio ambiente e
incentivo a iniciativas nessa área.

Bióloga do Gaia, representando o Conselho
Municipal de Meio Ambiente/ COMDEMA,
participou da 2a Conferência Estadual de
Licenciamento Ambiental e Segurança Jurídica,
promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil
/ OAB e Instituto de Meio Ambiente de Santa
Catarina/ IMA no período de 05 a 07 de junho
na Assembleia Legislativa do Estado. Durante o
evento, 22 palestrantes apresentaram seus
pontos de vista sobre a construção de um
caminho seguro e legal para o processo de
licenciamento em Santa Catarina e no Brasil,
que possa atender aos anseios dos setores
produtivos público e privado e demais
envolvidos. A mesa de abertura “Os 30 anos do
Direito Ambiental no Brasil” contou com três
expoentes do direito ambiental: Paulo Afonso
Machado, Eds Milaree e Fábio Feldman. Ambos
defenderam
agilidade
dos
processos
de
Licenciamento mas com controle social. Outras
mesas debateram questões relativas a: a) o
politicamente correto no licenciamento; b)
avanços e retrocessos do código Florestal; c) o
papel
dos
órgãos
intervenientes
nos
licenciamentos; d) licenciamento ambiental em
Unidades de Conservação;
e) Cadastro
Ambiental Rural e,
f) Lei da regularização
fundiária urbana.

Elaborados e aprovados no âmbito do
COMDEMA,
os
anteprojetos
do
Plano
de Arborização Urbana e do IPTU Verde foram
amplamente
debatidos
com
evidentes
preocupações com sua exequibilidade. De
acordo com esse colegiado, o Plano Municipal
de Arborização Urbana é
instrumento
de
planejamento municipal para a implantação da
política de plantio, preservação, manejo e
expansão da arborização em Garopaba. Já o
projeto do IPTU Verde visa incentivar ações e
práticas
de
sustentabilidade,
por
meio
de reduções das alíquotas do IPTU. Com isto se
espera que cidadãos invistam em seus terrenos
e construções, através da implantação de
telhados verdes, manutenção de arvores
nativas, captação de água da chuva, instalação
de
painéis
fotovoltaicos,
dentre
outras
tecnologias ambientalmente amigáveis.
Para o Prefeito Sergio Araújo, os Projetos
apresentados são complementares e permitem
que o gestor público facilite o protagonismo da
sociedade, na área ambiental, em vez de
apenas centralizar soluções por meio de obras.
Segundo ele, Garopaba ganhará em grandes
proporções, porque cidadãos agindo em suas
casas, geram um impacto positivo, o que
supera, em muito, o valor das deduções
tributárias. Sobre o rito de análise, o Prefeito
informou que os dois anteprojetos de Lei serão
submetidos ao jurídico do executivo municipal e
na sequência encaminhados a Casa Legislativa,
e que espera agilidade nesse processo. Nessa
reunião, o COMDEMA se fez representar pela
Engenheira Florestal, Elizangela Bortoluzzi
(ASSAEG), conselheiras Sandra Severo e Diana
Melim (Fundação Gaia) e servidora Nereida
Monteiro da Secretaria de Planejamento e
Ordenamento Territorial.

Caminhos
para
espiritualidade

conexão

com

a
Receptivos do Mês
18.06.2018: IFSC

Espaço Ouvidor sediou encontro de Yoga com
Pedro Kupfer, professor de Yoga há 30 anos e
autor
do
Blog
Eu
Sem
Fronteiras
https://www.eusemfronteiras.com.br. O evento
foi organizado por Alecrim Correa. Alecrim,
discípulo de Pedro, relatou que “foi um
momento muito especial, como se tivesse
realizando um sonho”. Compareceram ao
evento 47 participantes, que durante a prática,
tiveram a oportunidade de perceber que
“respirar, meditar, orar, estudar, silenciar,
alimentar-se naturalmente, cuidar do corpo, da
mente e da alma são alguns dos caminhos para
a conexão com o Divino em cada um de nós. E
que cada um deve ter a liberdade de escolher o
seu, no seu momento da vida”.

Turma de 15 estudantes do Curso de
Administração - ensino médio concomitante do
IFSC, coordenados pela Profa. Micheline Sartori,
visitaram o Gaia com intuito de conhecer os
princípios e ações, e especialmente a rotina
administrativa como o fluxograma dos relatórios
que subsidiam a gestão do Projeto Ambiental
Gaia Village. O receptivo foi encerrado com uma
visita a região do Ouvidor, quando foi
apresentado as ações em campo.

Imagem do Mês

Conhecimentos Xamânicos sobre o sagrado
feminino

O Gaia recebeu Ladamira, nascida na Sibéria
guarda as tradições eslavas. Viajando o mundo
divulga os conhecimentos ancestrais das tribos
xamânicas
sobre
linhagem
familiar,
prosperidade e sagrado feminino. No workshop
que dirigiu no espaço Gaia dias 14 e 15 de
junho,
"Saúde
nos
relacionamentos
e
ancestralidade feminina", reuniu grupo de 16
mulheres de Garopaba que participaram do
ritual chamado "purificação do útero". Esse
ritual é uma experiência de cura, purificação e
fortalecimento, energético e físico do feminino.
De acordo com Ladamira, seu “trabalho é o de
auxiliar as pessoas, por meio da conexão da
sabedoria feminina com as tradições xamânicas,
para trazer cura espiritual transformadora”.

Mariposa
branca
(Epimecis
puellaria)
mimetizada com tronco repleto de liquens
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