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Notícias & Integração com a Comunidade
Programa de Sensibilização Ambiental:
feira científica, oficinas nas Escolas e inicio
do 1º Desafio de Inovação Mobile de
Garopaba
A coordenação da Mostra Lutz foi convidada
pela Escola Curupira para integrar a Comissão
de Jurados da 1ª Feira de Iniciação Científica da
Curupira / FIIC. A Feira, realizada no dia 03
setembro, envolveu estudantes do 1º ano do
ensino fundamental
ao ensino médio e
impressionou principalmente pela diversidade
de temas abordados como desenvolvimento de
aplicativos, saneamento básico, compostagem,
agricultura
urbana,
apicultura,
fotografia,
turismo, história dos povos em Santa Catarina,
astronomia e até física quântica.
Victor Ribeiro, Diretor do Curupira diz que “a
FICC fomenta a investigação científica acerca de
temas variados, fortalece a socialização dos
resultados das pesquisas, estabelecendo uma
interação entre os estudantes e ao mesmo
tempo possibilitando a troca de vivências e
experiências”. Alguns dos projetos da FICC
também estarão presentes na MOSTRATECMostra Internacional de Ciências e Tecnologia,
considerado um dos mais significativos eventos
internacionais de ciência jovem da América
Latina, que ocorrerá em outubro, no Rio Grande
do Sul.

A Escola Municipal Paula Martins oportunizou
para duas turmas do 4º ano do ensino
fundamental, oficina sobre alimentos orgânicos,
facilita pela bióloga do Gaia, no dia 18 de
setembro. Foi abordado questões relativas a
vida no solo, agricultura urbana e papel do
consumidor na hora da escolha de produtos
livres de agrotóxicos. No dia seguinte, as
turmas do 5º ano participaram de palestra
sobre a APA da Baleia Franca e a presença das
baleias no litoral catarinense. Os estudantes
demonstraram relevantes conhecimentos sobre
biologia e comportamento das baleias francas e
decidiram criar um vídeo sobre a APA da Baleia
Franca, roteirizado e protagonizado pela turma.

Coordenação da Mostra, visitou a Escola
Municipal Norberto Floriano, na comunidade da
Encantada, em 24 de setembro. Objetivo foi
apresentar resultado final do Vídeo, criado pelos
estudantes, sobre responsabilidade no trânsito
que lança campanha para revitalização da
Rodovia SC 434. A campanha criada pela
comunidade escolar, em 2018, continua
solicitando atenção dos órgãos governamentais
sobre o estado crítico que se encontra a
Rodovia,
por
onde
transita
diariamente
centenas de crianças e jovens, em área de
grande movimento de veículos e sem presença
de acostamento, ciclovia, placas de sinalização
e sequer faixa de pedestre em frente a Escola.
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No final de setembro, aconteceu no IFSC os
dois primeiros módulos da capacitação de
jovens no 1º Desafio de Inovação Mobile de
Garopaba. No primeiro encontro, em 21 de
setembro, houve formação de sete equipes,
composta por 36 estudantes do ensino médio
do IFSC e 05 estudantes do ensino fundamental
da Escola Curupira. A capacitação, facilitada por
Fabricio Costa da DUB Soluções, desafiou os
jovens desenvolver um aplicativos que atenda
e resolva problemas e/ou demandas locais nas
áreas de turismo, sustentabilidade e educação,
de acordo com o interesse e afinidade de cada
grupo com os respectivos temas. Já no segundo
encontro, realizado em 29 de setembro, os
grupos iniciaram os desenhos digitais na
ferramenta “Canva”. As ideias que serão
prototipadas incluem aplicativos de guias
turísticos para Garopaba, locação de bikes e
cicloturismo até um "game” sobre a coleta
seletiva de lixo da cidade.

Missão Banco Mundial visita APA da Baleia
Franca
Na condição de secretaria executiva do CONAPA
Baleia Franca, Sandra recepcionou no Gaia e
participou de reunião com técnicos do Ministério
do Meio Ambiente, ICMBio, FUNBIO e Banco
Mundial, no dia 11 de setembro. O objetivo
dessa missão no território é de acompanhar o
desempenho e a aplicação dos recursos
provenientes do Projeto GEFMAR, aportados
para projetos da APA da Baleia Franca. Cecil
Barros, Chefe da APABF, apresentou os
resultados dos últimos 3 anos e o planejamento
de investimentos futuros. Ronaldo Costa,
analista ambiental, apresentou o programa
detalhado do Componente 1.4 - Projeto de
Fortalecimento da Pesca Artesanal. Os bolsistas
Pimenta e Jonatas também apresentaram seus
planos
de
trabalho.
Participaram
desse
encontro, os conselheiros integrantes do GT
Plano de Manejo e o Comitê Executivo. Ao final,
restou claro que o GEFMAR na APABF será
prorrogado por 02 anos, incluindo aportes de
recursos de outras fontes, como Petrobras
Ambiental.

No dia seguinte, a comitiva do MMA, ICMBio,
Banco Mundial e FUNBIO foi recebida no centro
histórico de Garopaba, para uma roda de
conversa sobre armações baleeiras, facilitada
pelo Prof. João Pacheco/ IFSC. Prof. Pacheco
deu uma aula de história sobre a ocupação da
região, o impacto da caça às baleias, a
importância do turismo de observação de
baleias. Ele ainda referendou a criação da
APABF como um marco para a região,
salientando que o Plano de Manejo é
instrumento para fortalecer os cuidados com a
natureza, mas também a cultura do lugar.

CMDCA aprova Edital do FIA de apoio a
Projetos
Reunião do Conselho Municipal de Direito da
Criança e Adolescência tratou da liberação do
Edital de seleção de projetos a serem apoiados
com recursos do Fundo da Infância e
Adolescência - FIA. Foi designada comissão de
seleção de projetos, com participação da
Fundação Gaia. Também foi definido a
metodologia e a formas de divulgação da XI
Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente, a ser realizada dia 27 de
setembro. Por fim, ficou definida a participação
do Conselho na Rede de Proteção à Infância que
conta com 15 instituições da área social,
educação, saúde e segurança e que deverá
retomar suas atividades mensais em outubro. O
Promotor de Justiça, Dr. Luis Felippe Católico,
se fez presente à reunião e reiterou o papel e
disponibilidade do Ministério Público em
contribuir com o cumprimento das políticas
públicas voltadas para infância e adolescência
em Garopaba.

Receptivos do mês:
05.09.2018: Escola Estadual Luiz Carlos
Luiz

Recebemos a visita do ensino médio inovador
da Escola Estadual Luis Carlos Luis. Grupo de
20 estudantes sob coordenação da profa.
Cristina Faraco com apoio de 3 professores
foram recebidos com café na casa comunal. Foi
apresentado os princípios e ações do Gaia. No
pátio, conheceram os processos associados a
composteira e horta. Uma pequena expedição
de
trenzinho
apresentou
as
ações
de
enriquecimento das florestas e a criação
agroecológica dos búfalos. De volta a sede,
reconheceram o Espaço Gaia, como edificação
sustentável. A visita foi encerrada com uma
dinâmica, com objetivo de mobilizar os
estudantes
para
buscar
soluções
para
problemas na Escola.

IMAGEM DO MÊS
Intensivo de Iyengar Yoga

Espaço Gaia acolheu Intensivo de Iyengar Yoga,
com Karina Grecu nos dias 06, 07, 08 e 09 de
setembro, contando com 32 participantes.
Tendo estudado na Índia com Guruji BKS
Iyengar,
Karina
foi
certificada
internacionalmente pelo Ramamani Memorial
Iyengar Yoga Institute para lecionar em 2007.
Segundo ela, “todo yoga começa e termina no
coração: a prática diária é esse exercício do
amor. A prática com constância cria uma vida
de entusiasmo, atrai a graça divina e a sua
própria gratidão. E esse é um ciclo: gratidão
atrai bênção, bênção atrai gratidão. E assim
infinitamente”.

Prenúncio da primavera: ipê amarelo (Tabebuia
alba) em plena floração
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