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Programa de Sensibilização Ambiental: 

Parcerias para qualificar resultados  

Duas organizações não governamentais 

ambientais (ONG´s) demonstram interesse em 

agregar novos conhecimentos ao programa de 

educação ambiental de Garopaba. Em 09 de 

julho, a coordenação da Mostra Lutz recebeu a 

equipe do Projeto Toninhas, com sede em São 

Francisco do Sul, está desenvolvendo projeto de 

pesquisa e educação ambiental com 

comunidades pesqueiras e escolas na APA da 

Baleia Franca.  

 

Na sequência, em 13 de julho, reunião com 

equipe do Instituto Ekko Brasil, sediado em 

Florianópolis e que também está iniciando 

projeto de pesquisa sobre as lontras no 

território da APABF.  

 

Ambas instituições tem propostas convergentes 

com os princípios da Mostra Lutz e interesse em 

somar esforços, oferecendo oficinas junto às 

escolas de Garopaba, aprofundando 

conhecimentos sobre a preservação da 

diversidade de fauna da região, especialmente 

sobre a Toninha, golfinho de pequeno porte e 

seriamente ameaçado em decorrência da 

captura acidental em redes de pesca e da 

Lontra, mamífero aquático da família dos 

Mustelídeos, conhecida como “sentinela das 

águas”, pela sua condição de indicar qualidade 

dos ambientes úmidos que habitam.  

 

 

Festival de Vídeos da Mostra Lutz  

 

A produção de vídeos, realizada por crianças e 

jovens entre 02 e 18 anos de idade, foi 

apresentada à comunidade no dia 07 de julho 

na Câmara Municipal de Vereadores. Tendo 

como tema a Responsabilidade – individual, 

familiar, escolar, comunitária e planetária – em 

um trabalho inédito realizado nas escolas 

municipais, estaduais e particulares de 

Garopaba. São 34 vídeos de 3 a 5 minutos em 

diversos formatos, como reportagens, 

campanhas, animações, stop motion e até 

documentários. Abordam temas que vão desde 

alimentação saudável, plantio de mudas, 

comportamento e até geração de renda.   

Os vídeos são resultado dos projetos 

desenvolvidos na 16ª edição do Programa de 

Sensibilização de educação ambiental Prof. José 

Lutzenberger (Mostra Lutz), que tem por 

estratégia promover, apoiar e orientar projetos 

de caráter ambiental, desenvolvidos pelas 

unidades escolares, estimulando o pensar da 

realidade e a busca de soluções replicáveis a 

partir de recursos disponíveis. A Mostra Lutz é 

empreendida pela parceria entre Prefeitura 

Municipal de Garopaba, Fundação Gaia, e 

Projeto Ambiental Gaia Village com apoio da 

Evoluos Foundation. 
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Coquetel lançamento Canal da Mostra Lutz 

Restaurante Zanoni foi palco do Coquetel de 

Lançamento do Canal de Youtube da Mostra 

Lutz. O evento contou com a presença do Vice 

prefeito Nilton Raup, Secretária da Educação 

Nadir Araújo e equipe, dirigentes e professores 

engajados de 9 escolas do município, 1 escola 

particular e 1 estadual, membros dos 

conselhos: CONAPA Baleia Franca, CME, 

CMDCA, COMDEMA e  parceiros do Programa de 

Educação Ambiental.   Segundo a Secretária de 

Educação “o evento veio para coroar o trabalho 

de 18 anos de Educação Ambiental facilitador e 

fomentador dos princípios da sustentabilidade 

no Município”. Todos agradeceram e 

parabenizaram pela noite, levando consigo o 

sentimento de pertencimento por fazer da 

história do Programa de Educação Ambiental 

Mostra Professor José Lutzenberger. O canal da 

Mostra Lutz no Youtube: https://bit.ly/2GDs5vN é 

espaço de divulgação dos vídeos produzidos 

pelos estudantes durante a realização dos 

projetos socio ambientais das escolas de 

Garopaba. 

 

 

CONAPABF recebe 1ª  versão do Plano de 

Manejo da APA da Baleia Franca 

Em  plenária do Conselho da APA da Baleia 

Franca, realizada em 12 de julho, no Gaia 

Village,  as instituições representativas da 

sociedade receberam a primeira versão das 

zonas e normas do Plano de Manejo da unidade 

de conservação. Foi aberto um prazo de 45 dias 

para que os conselheiros possam se debruçar 

sobre o zoneamento e as normas propostas. O 

chefe da APA da Baleia Franca, Cecil Barros, 

pediu que “num primeiro momento as 

instituições façam uma leitura isenta, deixando 

de lado os interesses que representam no 

território, refletindo sobre os objetivos de 

criação da UC, as características legais das 

Áreas de Proteção Ambiental e a missão, visão 

e objetivos estratégicos construídos 

coletivamente na primeira OPP, para que 

depois, caso tenham alguma proposta de 

emenda, façam as sugestões de mudanças de 

forma devidamente justificada, a fim de 

aprimorar os textos e buscando sempre o 

entendimento entre todos os interesses 

representados no Conselho.”   

 

 

A construção coletiva do Plano de Manejo da 

APA da Baleia Franca se deu com a utilização de 

métodos participativos, a partir da realização de 

uma primeira Oficina de Planejamento 

Participativo, realizada em agosto de 2016, na 

qual os membros do CONAPABF definiram a 

missão e a visão de futuro para a UC, bem 

como seus objetivos estratégicos. Esta OPP foi 

seguida de 23 oficinas setoriais com 

representantes de atividades que ocorrem na 

APA da Baleia Franca para ouvi-los e coletar 

sugestões de normas e outras colaborações ao 

planejamento da UC, com destaque para a 

pesca artesanal, que teve oficinas em todas as 

regiões da APABF. 

De posse das indicações obtidas nas oficinas 

setoriais, a equipe do ICMBio e consultoras 

contratadas pelo Projeto GEF-Mar realizaram a 

sistematização dos dados obtidos. Foram 

realizadas ainda duas oficinas intrasetoriais 

complementares, do setor de pesca artesanal e 

do setor público, e uma oficina intersetorial, 

para tratar do conflito entre pesca artesanal e 

surf. 

Em abril de 2018 foi realizada a 2ª OPP, para a 

validação de propostas de normas e indicações 

para zoneamento da APA da Baleia Franca e 

início do planejamento, com indicações de 

ações de gestão importantes para o 

cumprimento dos objetivos estratégicos da UC e 

teve a participação dos conselheiros e de 

representantes dos setores ouvidos durante as 

oficinas setoriais. As informações validadas 

nesta OPP foram trabalhadas pela equipe da 

APA da Baleia Franca e pelas consultoras, com 

colaboração do grupo de trabalho do plano de 

manejo no CONAPABF. 

É sobre o resultado deste trabalho, a primeira 

versão de normas, zonas, objetivos e ações 

para a UC, que os conselheiros irão trabalhar, e 

na próxima Plenária do CONAPA, a ser realizada 

nos dias 30 e 31 de agosto, devem validar o 

Plano de Manejo a ser encaminhado à Sede do 

ICMBio para avaliação da COMAN/DIMAN, o que 

deve acontecer até meados de Setembro. 

  

 

 

 

 

https://bit.ly/2GDs5vN


 

Minuta do Plano de Manejo da APABF  é 

apresentado para os Prefeitos da região 

 

Durante o mês de julho, Cecil Barros, Chefe da 

APA da Baleia Franca juntamente com Luis 

Pimenta / Consultor elaboração Mapas e a 

Secretaria Executiva do CONAPABF, Sandra 

Severo / Fundação Gaia apresentaram os 

resultados preliminares do Plano de Manejo da 

APA da Baleia Franca para as Prefeituras da 

parte central da Unidade de Conservação. Em 

Garopaba (16 julho), a reunião contou com a 

presença do Prefeito, Vice-Prefeito, secretários 

de Planejamento, Turismo, Pesca e setor 

jurídico.  

 

No dia 17, foram recebidos pelo Prefeito de 

Imbituba e sua equipe de Secretários. Laguna 

recebeu os dados do Plano de Manejo em 23 de 

julho, quando Secretários e Procurador do 

Município debateram questões relativas ao 

Zoneamento proposto.  Em todos os municípios, 

diálogo sobre necessidade de expansão das 

áreas urbanas com respeito às áreas sensíveis, 

como dunas frontais, sítios arqueológicos, 

aquíferos, áreas úmidas e florestas em estágio 

avançado de regeneração.  

 

 

 

Ações do COMDEMA  

Conselheiros do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, reunidos extraordinariamente em 10 

de julho, receberam o Prefeito Sérgio Araújo, o 

Secretário de Pesca e Agricultura, Sr. Edevaldo 

Junior e Isabel Freitag, arquiteta responsável 

pelo projeto paisagístico e urbanístico do 

entorno da Lagoa das Capivaras. O Projeto 

prevê instalação de decks, ciclovia e locais de 

contemplação ao redor da Lagoa, visando 

aproximar as pessoas do ambiente natural 

dentro do contexto urbano. O COMDEMA apoiou 

o Projeto que prevê intervenções de baixo 

impacto, mas reiterou necessidade de cuidados 

com a iluminação para não afetar a fauna do 

local e se colocou à disposição para colaborar 

com o Projeto de revitalização, bastante 

aguardado pela comunidade de Garopaba.  

 

No mesmo dia, Presidência do COMDEMA 

apresentou na Tribuna da Câmara de 

Vereadores, os anteprojetos de Lei do IPTU 

Verde e Plano de Arborização Urbana, 

elaborados no âmbito do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente.  

 

No dia 18 de julho, o COMDEMA reuniu-se 

novamente, atendendo o calendário de 

Plenárias Ordinárias. Em pauta, debate sobre 

legislação acerca da publicidade e propaganda 

nas vias públicas de Garopaba. O Grupo de 

Trabalho definiu necessidade de 

encaminhamento de ofícios para Secretaria de 

Turismo e Secretaria da Fazenda, instâncias 

responsáveis pela regulação e tributação da 

publicidade no município e, agendamento de 

reunião. Sugere, ainda campanha de 

informação sobre a legislação vigente junto aos 

empresários e também campanha educativa 

sobre poluição visual.  

 

 



 

Comunidade debate políticas públicas para 

a agroecologia e segurança alimentar. 

Grupo de 25 pessoas participou de roda de 

conversa com Marcos José de Abreu (Marquito) 

sobre agroecologia, agricultura urbana, 

compostagem e segurança alimentar, junto à 

praça central de Garopaba, no dia 21 de julho. 

Marquito é parceiro do Gaia, orientador da 

Associação de Produtores Orgânicos de 

Garopaba, Rede ECOVIDA, tendo desenvolvido 

o projeto de módulos de compostagem junto 

das propriedades de pequenos agricultores 

locais interessados na produção orgânica, 

estudos de viabilidade realizados junto da 

Prefeitura Municipal de Garopaba. Agrônomo, 

mestre em agroecossistemas, atualmente 

vereador em Florianópolis muito em razão do 

projeto “revolução dos baldinhos” – prática de 

gestão comunitária de resíduos orgânicos 

sincronizada com a agricultura urbana, 

tecnologia social entendida como de interesse 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivos do Mês 

19.07.2018: Professores de Jaraguá do Sul 

e Pomerode 

 

Recebemos visita de 33 professores de Escolas 

de Jaraguá do Sul e Pomerode que 

desenvolvem projetos com apoio da 

Cooperativa VIACREDI. A Cooperativa promove 

o Programa CooperJovem  que visa disseminar 

os ideais cooperativistas por meio de ações 

socio ambientais. Ambas escolas têm projetos 

de hortas e composteiras. Segundo os 

professores, o objetivo da visita foi atendido 

pois oportunizou conhecer as ações realizadas 

pelo Programa de Educação Ambiental junto às 

escolas de Garopaba, em parceria com a 

municipalidade.  

 

Imagem do Mês 

 

 

Horta mandala do Gaia: produção de alimentos 

saudáveis e instrumento de educação ambiental  

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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