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Gaia colabora com o turismo de baixo impacto 

Iniciativa da Prefeitura Municipal de Garopaba, IFSC/ 

Garopaba e APA da Baleia Franca/ICMBio,   com 

apoio do Gaia Village e recursos dos Ministério das 

Cidades possibilitou a sinalização da Trilha  entre a 

Praia do Ouvidor e Barrinha. Utilizada regularmente 

pela comunidade local e turistas, a trilha recebeu 

duas placas informativas, confeccionadas em pedra 

granito e informações gravadas em baixo relevo, 

colocadas em ambas as entradas, e marcos que 

sinalizam o trajeto de 1.800 m que serpenteia a 

linha do costão.  

 

Batizada como Trilha da Caranha encontra-se 

integralmente na área particular do Gaia e recebeu 

esse nome em referência a Pedra da Caranha – 

situada na metade do percurso, em local outrora 

conhecido como ponto pesqueiro da Caranha, peixe 

que habita ambientes rochosos do litoral e chega a 

pesar 75 kg, hoje praticamente inexistente na 

região.  

A Trilha está inclusa no rol de 05 trilhas identificadas 

e sinalizadas a partir dos estudos de campo do 

Grupo de Condutores Ambientais do IFSC, compondo 

o roteiro de projetos de turismo de base 

comunitária, em especial o Turismo de Observação 

de Baleias por Terra / TOBTERRA. Para melhor 

apreciar os atrativos naturais e o valor paisagístico 

das trilhas de Garopaba, contrate um condutor local 

junto ao Centro de Atendimento ao Turista: (48) 

3254-8166.  

 

 

 

 

 

Formatura dos Protetores Ambientais  

 

Realizada em Garopaba, no dia 01 de dezembro, a 

formatura de duas turmas de Protetores Ambientais 

da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). Na 

ocasião, foram formados 60 protetores ambientais 

que serão multiplicadores dos conhecimentos 

apreendidos durante os seis meses do curso de 

formação junto à Polícia Militar Ambiental, 

totalizando 180 horas aula. O curso conta com 

disciplinas teóricas e práticas como, Gestão de 

Fauna, Gestão de Flora, Gestão de Resíduos, Gestão 

de Recursos Hídricos e Unidades de Conservação, 

Ordem Unida, Trilhas, Visitas a projetos de educação 

ambiental, feiras, e acampamentos. 

 

No evento, foram entregues os certificados aos 

formandos, bem como mimos aos alunos Destaque 

Disciplinar e Destaque Mérito Intelectual.  Os 

protetores realizaram o juramento e também 

homenagearam os instrutores e colaboradores do 

curso, dentre eles o Gaia que foi agraciado com 

certificado e troféu "Amigo Protetor". 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



 

 

 

 

Conselho da APA DA Baleia Franca realizou 

ultima plenária de 2016 

A Plenária do Conselho Gestor da APA da Baleia 

Franca, realizada em 09 de dezembro, foi sediada 

pelo IFSC – Campus Garopaba. Na seção de 

formação, os Conselheiros atualizaram seus 

conhecimentos sobre os procedimentos e ritos dos 

licenciamentos ambientais de empreendimentos 

localizados em Unidades de Conservação. O projeto 

de “Integração das comunidades - Projeto Áreas 

Marinhas e Costeiras Protegidas”, a ser realizado em 

2017 pela Unidade. Visa promover um maior diálogo 

e integração entre diferentes organizações e 

lideranças da pesca artesanal na APA Baleia Franca, 

qualificando a participação destes setores na gestão 

desta Unidade de Conservação. 

 

E ainda, durante a Plenária, houve apresentação de 

dados parciais de 01 ano do Projeto de 

Monitoramento de Praias, realizado pelas 

conselheiras UDESC, Projeto Baleia Franca e R3 

Animal em parceria com outras instituições de 

ensino e pesquisa do sudeste brasileiro, com apoio 

da Petrobrás.  Diariamente as equipes percorreram 

674 km de praia e registraram 14.585 indivíduos 

dentre aves (57 espécies), mamíferos marinhos (17 

espécies) e répteis (5 espécies de tartarugas), 

indicando diversidade e abundância desses animais 

na orla compreendida entre Laguna/SC e Santos/SP.  

Por fim, conselheiros tomaram conhecimento do Blog 

do CONAPA, 

www.conapabaleiafranca.wordpress.com, como 

ferramenta de comunicação entre conselheiros e 

também entre Conselho e sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de ONGs Ambientalistas 

trazem contribuições ao Plano de Manejo da 

APABF 

 

Dentro do previsto, elaboração participativa do Plano 

de Manejo da APA Baleia Franca ouviu as ONGs 

Ambientalistas sobre os temas relativos ao território. 

Durante o dia 13 de dezembro, reunidos no Gaia, o 

grupo discutiu os principais problemas decorrentes 

de ocupações irregulares no litoral, carros na praia, 

esgotamento dos recursos pesqueiros, e outros. 

Fizeram diversas sugestões relativas a zonas e 

normas de uso, como tombamento da área do 

aquífero do Farol; tombamento das dunas de Laguna 

e zonas de exclusão da pesca industrial. Discutiram-

se ainda estratégias para o fortalecimento da 

atuação das ONGs Ambientalistas na APA da Baleia 

Franca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conapabaleiafranca.wordpress.com/


 

 

 

 

CMDCA lança Campanha do FIA 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Garopaba lançou no dia 06 de 

dezembro, no Auditório da Escola do Pinguirito, 

campanha para incentivar contribuições ao Fundo da 

Infância e da Adolescência - FIA. A presidente do 

CMDCA, Luciana de Abreu Corrêa, comentou durante 

a cerimônia de lançamento que esta iniciativa 

procura sensibilizar a sociedade – pessoas físicas e 

jurídicas de qualquer município – a destinar parte de 

seu Imposto de Renda devido ao FIA.  

Para isso, informações sobre o objetivo deste fundo 

e orientações acerca das formas de contribuição 

estão sendo divulgadas através de distribuição de 

folders, Jornais e sites.  

 

Como Contribuir com o FIA Garopaba: 

1º: Analise o valor do imposto pago na sua última 

declaração de Imposto de Renda ou vá até o seu 

contador e peça para ele realizar o cálculo de 6% do 

imposto devido para pessoa física e 1% para pessoa 

jurídica 

2º: Deposite o valor de até 6% para pessoa física ou 

1% pessoa jurídica na conta do FIA de Garopaba: 

Caixa Econômica Federal - Agência: 4721; Conta 

Corrente: 11/6; CNPJ: 18.716.018/0001-50 

 

3º: Enviar comprovante do depósito ao Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Garopaba, através do e-mail: 

cmdcagaropaba@gmail.com. Junto com a cópia do 

depósito, você deve informar por escrito os seus 

dados pessoais ou da sua empresa (nome / CPF ou 

CNPJ / endereço completo / telefone).  

 

O Conselho vai encaminhar para seu endereço o 

recibo para ser utilizado na dedução do imposto de 

renda. 

 

Ao contribuir com o FIA Municipal, você está 

decidindo que parte do seu imposto de renda fique 

em Garopaba, para o desenvolvimento de programas 

e serviços dirigidos à nossa infância e juventude, 

através de Editais Públicos lançados anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêmea de Martin Pescador (Chloroceryle americana) 

clicada por Geraldo Apratto durante visita ao Gaia. 

Ave comumente encontrada ao longo de rios, lagos e 

orla da praia, em florestas ou áreas abertas. Sua 

alimentação consiste de pequenos peixes e 

crustáceos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

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

www.gaia.org.br 
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