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“Criando Comunidade no Caminho da 
Sustentabilidade”. 
 
Fruto da parceria Gaia Village e Gaia Home no 

âmbito da Rio+20, recebemos o educador Filipe 

Freitas da Ecovila Terra Una de Minas Gerais. 

Freitas é consultor nas áreas de educação para a 

sustentabilidade e desenvolvimento humano. 

Integra a equipe do Programa Educação Gaia em 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. Educação Gaia é um 

curso baseado em um currículo criado pelo 

consórcio internacional de educadores conhecidos 

como GEESE (Global Educators for Sustainable 

Earth) que há 11 anos desenvolvem currículos e 

cursos em design e desenvolvimento de 

assentamentos humanos sustentáveis.  Filipe trouxe 

essa experiência para compartilhar com educadores 

que fazem a Mostra Prof. José Lutzenberger 

acontecer em Garopaba. No dia 05 de dezembro, 

reuniram-se no Gaia Village, dirigentes, professores 

representantes das escolas municipais de 

Garopaba, coordenadores pedagógicos da 

Secretaria de Educação e consultores da Mostra. 

 

O dia foi facilitado com dinâmicas e intervenções 

visando despertar e expandir o senso de 

comunidade em seus diversos níveis: social, 

cultural ambiental e econômico. Para os 

professores, o dia foi de reflexão sobre as reais 

possibilidades de fortalecer vínculos, nutrir relações 

e tomar decisões de forma participativa usando 

princípios da liderança circular com uso de 

comunicação não violenta.  

 

 

MLutz 2012: Escola Jandira da Silva visita o 

Gaia Village. 

Profa. Nadia da Escola Municipal Jandira da Silva 

oportunizou para a turma de formandos do 5º ano 

do ensino fundamental, uma visita ao Projeto 

Ambiental Gaia Village.  

 

Em 04 de dezembro, animada turma de 16 

estudantes apreciou as tecnologias amigáveis 

desenvolvidas e aplicadas no pátio da sede, tais 

como: energia fotovoltaica; horto de ervas 

medicinais; horta orgânica; sistema de 

compostagem; sistema de tratamento de efluentes; 

e, criação de abelhas nativas sem ferrão. Um 

passeio de dindin possibilitou ao grupo conhecer o 

plantio de espécies nativas da mata atlântica, como 

as estratégias de adensamento e de criação de 

corredores de florestas, que tem resultado em 

significativo aumento da biodiversidade na área do 

Projeto, assim como conhecer o sistema de criação 

agroecológico de búfalos. 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Mostra Lutz 2012: depoimento de consultores 

reafirma a relevância da continuidade de 

projetos de formação. 

Neste Boletim seguimos publicando depoimentos 

dos consultores que trabalharam junto às escolas 

nesta edição da Mostra Lutz.  

Segue depoimento de Pedro Isfer (engenheiro 

ambiental: “Sinto-me orgulhoso de trabalhar em 

um projeto tão importante como a Mostra Lutz, e 

poder fazer parte desse legado deixado por um 

homem incrível chamado José Lutzenberger. Tive a 

oportunidade de conhecer mais sobre a história de 

vida deste homem e a grandiosidade de sua obra, 

que nos ensina a enxergar o mundo de forma 

holística e como um sistema orgânico altamente 

dinâmico. O que mais chamou minha atenção foi a 

diferença de pensamento das crianças em relação 

aos adultos. Eles são mais conscientes e 

preocupados com as questões ambientais. Acredito 

que isso se deva pelo longo trabalho que vem 

sendo realizado através desta parceria entre a 

Prefeitura, escolas e o Gaia Village, o que me torna 

extremamente otimista e confiante de que estamos 

no caminho certo para alcançar a sustentabilidade.” 

 

 

Eleição do Comitê Executivo do Conselho 
Gestor da APA da Baleia Franca. 
 
A Fundação Gaia (Conselheira Sandra Severo), 

representando as ONGs ambientalistas, o Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina – IFSC/Campus Garopaba (Conselheira 

Elisa Serena), representando os usuários e o 

Conselho Comunitário da Ibiraquera - CCI 

(Conselheira Maria Aparecida), representando o 

setor público foram eleitos para compor o Comitê 

Executivo do Conselho da APA para o biênio 2013-

2014. Na mesma Plenária do CONAPA Baleia Franca 

realizada dia 05 de dezembro, foi reeleita por 

unanimidade a Fundação Gaia para o exercício da 

função de sua Secretaria Executiva. 

 

 

 
 

Um Plano de Manejo que agregue valor e 
sustentabilidade para todos que vivem no 
território da APA da Baleia Franca. 

Estratégias para construção do Plano de Manejo da 

APABF foi o assunto principal da 30ª Plenária 

Ordinária do Conselho Gestor da APA da Baleia 

Franca, realizada dia 05 de dezembro no Gaia 

Village. A necessidade da elaboração de um plano 

de manejo prático que funcione como ferramenta 

de gestão ambiental, que seja compreensível para a 

população, e não meramente um compêndio 

técnico-científico descritivo, foi apontada por 

Marcelo Kinouchi da Diretoria de Criação e Manejo 

de Unidades de Conservação – DIMAN / ICMBio  

como meta a ser alcançada. Ressaltou que o ICMBio  

avaliza a iniciativa pioneira de que a APA BF seja 

protagonista e pioneira num plano de manejo 

construído com a participação do seu Conselho, 

com foco na realidade local, onde o debate sobre a 

integração dos aspectos socioambientais, 

econômicos e culturais objetive agregar valor e 

sustentabilidade a todos os que vivem no território 

da Unidade de Conservação. 

 

 
 

Oficinas coordenadas pelo ICMBio, conforme 

imagem abaixo,  envolvendo técnicos da DIMAM, a 

equipe gestora da  APA e o Conselho Gestor,  vem-

se realizando desde novembro. Participam os 

Conselheiros representantes do Projeto Baleia 

Franca, R3 Animal, UNESC, Prefeitura de Imbituba, 

OAB, IFSC, Centro Comunitário da Ibiraquera e 

Fundação Gaia, eleitos na Plenária de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 



Garopaba em Transição – palestra qualifica o 

debate 

Com o objetivo incentivar e fortalecer as iniciativas 

de transição para a sustentabilidade em Garopaba, 

que conta com um grupo conectado com a rede de 

movimentos de Cidades em Transição, o “Garopaba 

em Transição”, o Gaia Village sediou palestra sobre 

Transição Urbana com Filipe Freitas, consultor da 

ONG Terra Una.  Freitas apresentou o movimento 

Cidades em Transição como metodologia para 

implementar processos sustentáveis, e de 

fortalecimento de vínculos comunitários em 

ambiente urbanos. No debate que se seguiu os 

participantes (representantes da esfera pública, 

empresários, agricultores, membros de ONGs, e 

outros interessados), tiveram a oportunidade de 

compartilhar suas vocações e aptidões, colocando-

as a serviço para fortalecer iniciativa em curso em 

Garopaba. 

 

Criado a partir de iniciativas em Totnes, Inglaterra, 

no ano de 2004, o movimento Cidades em 

Transição surgiu recentemente no Brasil, em 

natural associação ao Gaia Education e ao 

movimento de ecovilas. Tem por objetivo 

transformar as cidades em modelos sustentáveis, 

menos dependentes do petróleo, mais integradas à 

natureza e mais resistentes a crises externas, tanto 

econômicas como ecológicas, contando já com 

experiências significativas em bairros e favelas, 

especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 

Garopaba os interessados podem participar das 

reuniões semanais do Garopaba em Transição toda 

terça-feira, às 20h na NAVE Centro de Cultural.  

 

 

 

A garça e a paz no lago. 
 
 
 

Escola Arvoredo confraterniza com estudantes 

e pais no Gaia Village 

 

O tradicional encontro da família da Escola Arvoredo 

foi realizado este ano nas dependências do Gaia 

Village, no final da tarde de 18 de dezembro. A fala 

de boas vindas da equipe do Gaia Village 

oportunizou conhecimento sobre a filosofia que 

norteia as ações do Projeto. Ao ar livre, o coral dos 

pequeninos entoou canções natalinas para encanto 

dos familiares. Houve revelação do “amigo secreto” 

com amorosa troca de abraços e presentes. Ao final 

do encontro todos brindaram com coquetel.  

 

Lago da Escola Especial Renascer materializa 

apoios da comunidade 

 

Antigo sonho da Escola Renascer está se tornando 

realidade: um sitio como local de abundância e 

espaço para educar. A futura Escola-Fazenda, 

localizada na comunidade da Ressacada, ganhou 

um lago construído com apoio da comunidade. O 

Presidente Wanderley e o geólogo Gelson Rigo 

(Kico) mobilizaram a Secretaria de Agricultura e 

Pesca e a EPAGRI que executaram a obra de 

infraestrutura (escavação e tapume de 

represamento). A equipe do Gaia Village atenta à 

necessidade de integração da questão conceitual às 

possibilidades de incremento da biodiversidade 

focou sua contribuição na concepção, design e 

implantação do paisagismo ecológico básico. O 

objetivo da construção do lago é criar um ambiente 

aquático para criação de peixes, pequenos animais 

e atração da fauna. Para o entorno está previsto um 

paisagismo final priorizando plantas nativas, hortas 

e pomar de frutíferas, sob orientação de Gelson 

Rigo, colaborador da Escola Especial Renascer.  

 

 

Imagem do mês 

Agenda 

Lançamento Livro “Paisagismo para Celebrar a Vida” 
de Toni Backes 
Data: 18 de janeiro – 20h                Local: Gaia Village 
 
 
Oficina do Plano de Manejo da APA Baleia Franca 
Data: 24 e 25 de janeiro                  Local: Gaia Village 
 

No Rincão Gaia/RS: 

Carnaval junto à natureza do Rincão 
Data: 09 a 12 de fevereiro 
http://www.fgaia.org.br/cursos/09_12_fevereiro_2013.html  

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 


