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Programa de Sensibilização Ambiental: 

Planejamento de Ações 

 

Coordenação da Mostra Lutz deu continuidade 

na agenda de visitas, planejamento de 

atividades e oficinas de elaboração de roteiro e 

criação de vídeos, visitando 08 escolas: Centro 

de Educação Infantil Acácio Bento (20.08); 

Centro Educacional Ibiraquera e Escola Jandira 

da Silva (24.08); Centro de Educação Infantil 

Garopaba e Escola Nova do Ambrósio (27.08); 

Centro de Educação Infantil Maria Marta e 

Escola Buriti (28.08) e Centro de Educação 

Infantil Areias da Palhocinha, em 29 de agosto.  

 

As Escolas José Rodrigues Lopes e Luiz Carlos 

Luiz, da rede estadual de ensino, e a Escola 

Curupira, da rede particular de ensino 

receberam a coordenação da Mostra Lutz, no 

dia 21 de agosto, quando foi apresentado 

projeto de capacitação de jovens do ensino 

médio visando criação de aplicativos no 

denominado “1º Desafio Garopaba de Inovação 

Mobile”.   A proposta foi bem recebida por todos 

que abriram espaços de discussão entre 

estudantes e professores visando promover 

adesão voluntária ao Projeto.  

 

 

No escopo da Mostra Lutz, a Escola Curupira 

recebeu, no dia 24 de agosto, o apicultor 

Amarildo de Souza, coordenador da APIVALE e 

parceiro do Gaia, para conversar sobre 

apicultura: importância desses insetos essências 
para manutenção da diversidade florística, 

produtos resultantes do trabalho cooperativo 

das abelhas como própolis e pólen, além do 

mel. Abordou ainda questões relativas a 

extinção das abelhas no mundo, em função de 

desiquilíbrios ambientais. A atividade ofereceu 

subsídios para a 1a Feira de Iniciação Cientifica 
da Curupira prevista para 03 de setembro, 

quando estudantes do 9º ano do ensino 

fundamental, apresentarão o Projeto 

denominado “Abelha faz mel não faz mal” 

 

 

No dia 24 de agosto, a Escola Municipal do 

Pinguirito realizou sua 1a Feira Cultural 

Açoriana, em consonância com as atividades de 

pesquisa sobre os 270 anos da colonização 

açoriana em Santa Catarina. Durante todo o 

dia, a escola foi palco de apresentações típicas 

como Boi de Mamão e Terno de Reis que se 

misturaram aos estandes diversos, onde os 

estudantes da EM Pinguirito receberam diversas 

escolas de Garopaba e apresentaram a cultura 

açoriana, representada através da pesca, 

costumes, música, culinária e poesia.  

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



 

Aprendizado e integração das Escolas com 

o Plant for the Planet 

Com intuito de estimular o protagonismo dos 

jovens de Garopaba, promover ações de 

arborização urbana e corroborar com os 

princípios do Plant for the Planet, a coordenação 

da Mostra Lutz, oportunizou uma “Academia dos 

Embaixadores da Justiça Climática”, em 

parceria com a ONG que tem sede brasileira, no 

município de Araranguá/SC. ONG internacional, 

fundada por Felix Finkbeiner, jovem alemão que 

aos 09 anos de idade, preocupado com 

problemas causados pelas mudanças do clima, 

concebeu a ideia de incentivar projetos de 

arborização ao redor do mundo.  Ele se tornou 

um membro Júnior do Conselho Diretivo da 

ONU Meio Ambiente e desde então tem 

encorajado e mobilizado milhares de 

estudantes, que através de mutirões e atuação 

em rede, já plantaram cerca de 13 bilhões de 

arvores em todos os continentes. 

 

 A Academia dos Embaixadores da Justiça 

Climática, promovida pela Plant for the Planet 

em parceria com a Mostra Lutz, cumpriu seu 

propósito: mobilizou, integrou e realizou ação 

de plantio com grupo de 45 Estudantes de 10 

Escolas de Garopaba. Nas atividades realizadas 

no Gaia Village, os estudantes conheceram a 

história da Plant e participaram do Jogo do 

Mundo que aborda questões relativas às 

emissões de CO2 de acordo com o nível de 

industrialização e recursos econômicos dos 

países. Os estudantes Dionatan e Yasmin, 

Embaixadores da Justiça Climática, formados 

nas Academias de Araranguá, conduziram as 

atividades com maestria, demonstrando para os 

estudantes técnicas de apresentação em público 

sempre dando carinhosos feedbacks à cada 

grupo que expressava seus conhecimentos, 

durante suas respectivas apresentações.  

 

 

 

 

 

 

A tarde, o campus do IFSC-Garopaba, acolheu o 

grupo que iniciou o processo de revitalização de 

uma área, plantando 20 espécies nativas da 

Mata Atlântica, sob orientação do Paisagista 

Kiko Simch e impecável apoio de Tati, Isa, Leo, 

Ariel, Cris e Patrício, estudantes do IFSC que 

colaboraram com todo o processo, mobilizados 

através da Profa. Elisa Serena que coordena 

este Grupo de Educação Ambiental no Campus. 

 

Depois de colocarem a mão na terra e 

compreenderem os princípios básicos de criação 

de ambientes florestais, o grupo de estudantes 

dedicou-se a planejar a continuidade do Projeto 

em suas respectivas Escolas, definindo 

objetivos, metas, responsabilidades, parceiros 

potenciais e formas de divulgar e engajar a 

comunidade, culminando com uma 

apresentação de cada proposta para o grande 

grupo.  

A Academia foi finalizada com cerimônia de 

entrega do Certificado de Embaixador da Justiça 

Climática a todos os participantes, conferido por 

Lutz Michaelis, Coordenador da Plant for the 

Planet. 

Esta 1ª Academia em Garopaba só foi possível 

graças ao apoio e logística da Secretaria 

Municipal de Educação, através da Secretaria 

Maria Nadir e  do Setor de Transporte, 

coordenado por Sandra Gonçalves. Contou com 

a participação das Escolas de Ensino 

Fundamental: Salomão Silveira, Ibiraquera, 

Januário Ferreira, Paula Martins, Jandira da 

Silva, Agostinho Botelho e Escola Nova do 

Ambrósio e duas Escolas da Rede Particular de 

Ensino: Curupira, Crescer e Conhecer.  

 

 



CIEA apresenta Jogo de EA que promove 

conhecimento sobre as 10 Bacias 

Hidrográficas do Estado 

Fundação Gaia participou de reunião da 

Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental - CIEA, realizada na Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável, em Florianópolis, 

no dia 10 de agosto. Foi apresentado Jogo 

criado pelo GTEA 07  e projeto da Univali do uso 

de drones na educação. Criado GT para revisar 

o Programa Estadual de EA, de acordo com as 

contribuições da consulta pública realizada em 

2017. Secretaria Estadual de Educação 

apresentou projeto de formação de professores 

para elaborar projetos de educação ambiental e 

convidou Fundação Gaia para participar do 

processo, em evento de 2 dias que acontece em 

outubro. 

 

Supermercado Silveira inicia campanha de 

redução do uso de sacolas plásticas em 

Garopaba 

A rede de supermercado Silveira é composta de 

03 estabelecimentos comerciais. O grupo 

estima que nos últimos 03 anos, adquiriu e 

distribuiu em Garopaba cerca de 13 milhões de 

sacolas plásticas, que lhes custou 

aproximadamente R$ 630,000. Esses dados 

foram apresentados por Messias Silveira, em 

reunião com a coordenadora de educação 

ambiental do Gaia. Segundo ele, a ideia é iniciar 

projeto de retirada gradual das sacolas plásticas 

do Supermercado, através de campanha 

massiva de divulgação e comercialização de 

sacolas biocompostáveis e ecobags, 

confeccionadas por grupos locais de mulheres. 

Messias convidou o Gaia para tornar-se parceiro 

da ideia, apoiando com dados técnicos e 

colaborando para desenhar a campanha e 

especialmente, ofertando capacitação ao quadro 

de funcionários do Supermercado, sobre os 

problemas ambientais causados pelo uso 

excessivo de plásticos.  

 

Minuta do Plano de Manejo da APABF 

continua sendo apresentada à Prefeitos e 

setor empresarial  

 

Durante o mês de agosto, 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 deram continuidade na 

agenda reuniões com Prefeituras e setor 

empresarial visando apresentar os resultados 

preliminares do Plano de Manejo da APA da 

Baleia Franca. No dia 07, a Associação 

Comercial de Tubarão /ACIT reuniu empresários 

de Tubarão e Laguna,  vereadores, membros da 

OAB e integrantes do Comitê de Bacias do Rio 

Tubarão que fizeram diversos questionamentos 

à equipe coordenadora do Plano de Manejo, 

expressando descontentamento sobre a 

proposta de zoneamento da Unidade de 

Conservação, que segundo eles, priorizou a 

conservação em detrimento ao crescimento 

econômico dos municípios, e que não está em 

consonância com o Plano Diretor de Tubarão e 

Laguna.  

 

No dia seguinte, as apresentações se deram nas 

Prefeituras de Jaguaruna e Balneário Rincão, 

quando ambos Prefeitos reuniram o 

Secretariado da área de meio ambiente, 

planejamento e turismo para fortalecer o 

diálogo em torno da qualificação do Plano de 

Manejo da APABF, que segundo eles, está em 

consonância com os princípios dos Planos 

Diretores desses municípios. As reuniões com 

os municípios que possuem porção terrestre no 

perímetro delimitado pela APABF, encerraram-

se no dia 27 de agosto, quando a equipe 

coordenadora do Plano foi convidada pelo 

COMDEMA de Laguna, com o propósito de 

esclarecer dúvidas, o que resultou em 

qualificado debate sobre a metodologia do 

processo participativo de elaboração do Plano e  

minuta do documento preliminar, que está sob 

análise do Conselho e das Prefeituras 

Municipais.  

 



 

Salvamento de filhote de baleia em 

Garopaba 

No final da tarde do dia 23 de agosto, Gaia 

sediou reunião de avaliação dos procedimentos 

adotados pela equipe do Protocolo de Encalhes 

e Enredamento de Animais Marinhos da APABF, 

em operação de salvamento de filhote de baleia 

franca emalhado em rede de pesca. A operação 

iniciou no Pântano do Sul / Florianópolis e foi 

finalizada na Praia Central de Garopaba. O 

ICMBio adverte às pessoas para não tentarem 

desenredar as baleias, pois trata-se uma 

atividade de extremo risco e que requer pessoal 

treinado para sua realização com segurança, 

mas que comuniquem imediatamente os órgãos 

competentes, para que as situações possam ser 

analisadas com a rapidez necessária. Os casos 

devem ser registrados em fotos e vídeos, que 

podem ser enviados para a APABF 

(apadabaleiafranca@icmbio.gov.br  / Whats app 

48 91705077), e que serão analisados por 

profissionais treinados em procedimentos 

internacionais para atendimento deste tipo de 

ocorrência, antes de qualquer tentativa de 

resgate. 

 

A operação de salvamento do filhote de franca 

envolveu toas as instituições que participam do 

Protocolo: APABF, Projeto Baleia Franca, R3 

Animal, UDESC, Corpo de Bombeiros e Policia 

Federal, através do NEPOM - Núcleo Especial da 

Policia Marítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivos do Mês 

30.08.2018: Centro Educacional Ibiraquera 

 

Recebemos, no período da manhã e tarde, visita 

do Centro Educacional Ibiraquera que trouxe 48 

crianças do Pré escolar. Tiveram um 1o contato 

com o mapa do Gaia, saciando a curiosidade 

sobre os marcadores indicativos da condição da 
pastagem nas áreas de pastoreio rotativo dos 

búfalos. No pátio observaram o funcionamento 

do painel solar. No espaço Gaia uma conversa 

sobre casas de madeira e experimentaram o 

banheiro seco de compostagem. Depois do 

lanche coletivo alimentaram a composteira e 
fizeram plantios de hortaliças na horta. O 

passeio de trenzinho, muito esperado por todos, 

conduziu-os para conhecer os búfalos no 

campo, culminando com uma breve visita à 

Carmen, parceira do Gaia, que os recebeu com 

demonstração do funcionamento do minhocário.  

 

IMAGEM DO MÊS 

 

Teia de aranha tecida com esmero refletindo a 

luz do sol 

 

 

 
 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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