Boletim Informativo do Gaia Village
Julho 2017
Fundação Gaia – Legado Lutzenberger

Notícias & Integração com a Comunidade

Escola Estadual José Rodrigues
orienta
sobre
princípios
sustentabilidade

Lopes
da

A Escola Estadual José Rodrigues Lopes
oportunizou para a turma do 7o ano do ensino
fundamental, uma aula interativa sobre
princípios e práticas de sustentabilidade. No dia
05 de julho, as professoras Gisele e Darlene
Gonçalves
coordenaram
grupo
de
32
estudantes.

O roteiro iniciou pela compreensão do processo
de compostagem de resíduos orgânicos, como
estratégia eficiente de produção de adubo que
devolve fertilidade aos solos e que, ainda, reduz
a carga de resíduos coletados pelo sistema de
coleta de lixo do município. Outra tecnologia
simples, econômica e ambientalmente correta
apresentada foi o círculo de bananeiras,
utilizado no tratamento das águas cinzas, que
pode ser facilmente replicado em qualquer
terreno. Grupo também tomou conhecimento
sobre os princípios e funcionamento do banheiro
seco de compostagem, da reciclagem de
materiais construtivos e dos esforços de
plantios de essências nativas da mata atlântica
que tem enriquecido as florestas existentes na
área do Gaia.

Feira de Ciências na EEB José Rodrigues
Lopes
Essas e outras informações subsidiaram os
trabalhos apresentados pela turma na Feira de
Ciências, realizada no dia 12 de julho, nas
dependências da Escola.

Nela, os estudantes evidenciaram, através de
cartaz, maquetes e pequenos experimentos, a
importância da reciclagem de óleo de cozinha
para confecção de sabão, reciclagem de papel e
outros materiais para produção de brinquedos e
também hortas verticais, com aproveitamento
de pallets e garrafas pet. De acordo com os
jovens estudantes, “a inspiração para a Feira foi
a visita ao Gaia que demonstrou ser simples
colaborar com a natureza, a partir do cuidado
com os resíduos que produzimos diariamente”

EMEF
Salomão
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Silveira
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Oficina da Agricultura Familiar - Plano de
Manejo da APABF

No contexto da 16ª Edição do Programa de
Educação Ambiental “Mostra Lutz”, a Escola
Municipal Salomão Silveira, na comunidade do
Canto da Penha, recebeu Sandra, bióloga do
Gaia; Julia, Veterinária e Leticia, Nutricionista
do Núcleo Assistência à Saúde Familiar de
Garopaba. Juntas facilitaram duas oficinas de
papel reciclado para grupo de 35 estudantes.
Paralelo às oficinas, abordaram questões
relativas a posse responsável dos animais e
aspectos da alimentação saudável. Participaram
também das atividades, a Diretora, três
professoras e a merendeira. Segundo a Diretora
Janaina, “os papeis confeccionados serão
usados para registro de poemas e desenhos
sobre cuidado com os animais”.

Na ensolarada tarde de 06 de julho a
comunidade dos agricultores familiares dos
Areais da Ribanceira/Imbituba, com sede na
ACORDI, recebeu a equipe da APA da Baleia
Franca, Secretaria de Agricultura de Imbituba,
EPAGRI, INCRA, Conselho Comunitário de
Ibiraquera, Pastoral da Pesca, Fundação Gaia,
Associação de Agricultores de Garopaba,
CEPAGRO, APIVALE, donos de tradicionais
engenhos de farinha e produtores rurais.

COMDEMA presta contas do Biênio 20152017
A atual gestão do Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Garopaba, sob Presidência da
Fundação Gaia, reuniu-se ordinariamente em 06
de julho. Em pauta: apresentação dos
resultados do seminário sobre tratamentos
descentralizados de efluentes domésticos; o
anteprojeto de Lei do IPTU Verde e a proposta
de limpeza da lâmina d´água da Lagoa das
Capivaras. Nesta reunião que encerrou o atual
mandato dos conselheiros, os visitantes
tomaram conhecimento sobre os principais
temas e ações do Conselho, nos últimos dois
anos, relativo às questões ambientais do
município.
A plenária foi encerrada com a
definição da Comissão Eleitoral que irá conduzir
o processo eleitoral da próxima gestão, com
eleições agendadas para 04 de agosto.

Um breve tour pelo tradicional engenho de
farinha dos Areais da Ribanceira abriu a tarde de diálogo
e aprendizado. O motivo do encontro, de acordo
com a consultora Deisiane Delfino, foi
plenamente atendido que foi “conversar sobre
as demandas da agricultura familiar e pactuar
medidas e acordos para promover um território
que produza alimentos de forma ética e com
sustentabilidade na APA da Baleia Franca”.

Feira de Orgânicos de Garopaba agora
também aos sábados

Polícia Ambiental capacita jovens em artes
marciais

Linda de ver, sentir e interagir com as famílias
da agricultura familiar. Assim está a Feira do
Mercado do Produtor de Garopaba.

Toda sexta e sábado de manhã, hortaliças
frescas, frutas, pães, queijos, iogurtes, geleias,
ervas medicinais, licor e tantos outros produtos
oriundos da produção agroecológica familiar
estão à espera da comunidade. Alimentos
produzidos com ética e qualidade visando
promover a saúde humana e do ambiente.
Laerte, agricultor e um dos promotores da
Feira, lembrou que ela funciona no Mercado do
Produtor junto da Rodoviária de Garopaba, as
sextas (manhã) e agora também aos sábados
(manhã).

Numa iniciativa da Polícia Ambiental, que criou
e coordena o projeto “Lutar e Vencer”, o Gaia
Village sediou eventos para jovens praticantes
do Taekwondo nos finais de semana de 22 e 23
de julho, e de 18 e 19 de novembro. Sob a
orientação do sargento Romário da Silva –
Polícia Ambiental – 20 jovens praticantes
realizaram exercícios dessa arte marcial,
estando acompanhados do Mestre Arilton.
Conforme o sargento Romário, “o Projeto visa,
através das artes marciais, orientar os jovens
para agir com ética, respeito e disciplina em
todas as suas relações”.

Imagem do Mês
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Início do período que as baleias francas
(Eubalaena australis) visitam o litoral de Santa
Catarina, em busca de águas calmas para
acasalar e ou parir seus filhotes.
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