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Notícias & Integração com a Comunidade

Prefeito Municipal recebe coordenação do
Programa de Educação Ambiental

Coordenação do Programa de Educação
Ambiental “Prof. José Lutzenberger”, composta
pela equipe do Gaia e Secretaria de Educação,
reuniu-se com o Prefeito Municipal, Sr. Sergio
Araújo. Foi apresentado os resultados da 16ª
Edição do Programa que envolveu 100% da
Rede Municipal de Ensino, no processo de
roteirização e criação de vídeos sobre os
projetos sócio
ambientais das Unidades
Escolares. Prefeito tomou conhecimento das
linhas gerais de ação para 2018 e revelou o
interesse na continuidade do Programa com
pleno apoio do executivo municipal. Ele
relembrou que “através das atividades de
fortalecimento do programa de educação
ambiental, em especial as capacitações do
corpo docente, será possível alcançar todas as
crianças e jovens do município para que se
tornem cidadãos comprometidos com as
questões ambientais.”
Também foi acordado a realização de evento de
lançamento
do
Canal
do
Youtube,
https://www.youtube.com/channel/UCNe3IYa3iZ7Ak1P9X9

no início de março, visando dar
maior visibilidade dos trabalhos escolares para
a comunidade.
wDFBg/featured ,

Para 2018, o propósito é aprofundar o trabalho
em
04
temas:
Responsabilidade,
Sustentabilidade, Audiovisual e Tecnologia.

Prefeitura Municipal Garopaba, Gaia e
Associação de Engenheiros e Arquitetos
promoveram Workshop sobre Energia
Fotovoltaica.
A energia gerada por painéis fotovoltaicos tem
entrado mais no radar dos consumidores, a
cada ano. Somaram-se aos argumentos
levantados pela questão ambiental, a cada vez
maior viabilidade financeira dessas instalações.
A melhoria no desempenho dos painéis, a
gradativa
redução
nos
custos
dos
equipamentos, e a recente “devolução” da
energia excedente produzida durante o dia para
as redes das empresas distribuidoras, conforme
normas da ANEEL recentemente promulgadas,
impulsionam o interesse dos consumidores em
estudar o assunto.

Facilitado por Roberto Jordão da Elektsolar de
Florianópolis, numa promoção conjunta da
Prefeitura Municipal Garopaba, Associação de
Engenheiros
e
Arquitetos,
e
Fundação
Gaia/Projeto Gaia Village, realizou-se dia 06 de
dezembro, workshop para 45 arquitetos,
engenheiros, técnicos em eletricidade, e
interessados.
Foram
abordadas
questões
técnicas
e
conceituais, sistemas e tecnologias disponíveis,
procedimentos para ligar à rede pública, custos,
políticas
de
incentivo,
e
fontes
de
financiamento.
Para
saber
mais: www.elektsolar.com.br

Receptivos do Mês
Este mês, o Gaia recebeu
visitantes,
mediante
contabilizando 153 visitantes.

08.12.2018: Núcleo de Jovens Empresários
05 grupos de
agendamento,

06.12.2018: Unidade de Saúde - Campo
Duna
Grupo de Hipertensos da Unidade de Saúde do
Campo Duna, sob coordenação da enfermeira
Elizandra e médico Henrique, visitaram o Gaia.
Grupo de 19 pacientes atendidos pela Unidade
reuniram-se para debater questões de saúde e
confraternizar. Uma roda de diálogo apresentou
os propósitos e principais ações do Gaia. Na
sequência, a nutricionista Débora fez uma
apresentação sobre os efeitos das gorduras e do
açúcar
nos
produtos
alimentícios
industrializados.
Por
fim,
o
grupo
confraternizou, através de troca de presentes e
lanche saudável.

O Gaia Village recebeu a confraternização anual
dos Núcleos de Jovens Empresários da Regional
Sul da Federação das Associações Empresariais
de Santa Catarina /FASISC. Após breve palestra
de apresentação dos princípios do Gaia e das
atividades relacionadas à gestão administrativa,
o grupo conheceu as práticas em campo e
finalizou a tarde com lanche, servido no Espaço
Ouvidor. “O lugar é lindo e o Projeto
memorável”,
resumiu
Nádia
Andreatta,
Coordenadora do Núcleo Jovem da ACIG, ao
final da visita. O Presidente do Conselho
Estadual de Jovens Empreendedores de Santa
Catarina/ CEJESC, Sr. Antônio Guimarães Neto
e o Vice-Presidente da Regional Sul da FACISC,
Sr. Samuel Lima prestigiaram o encontro dos
18 jovens empreendedores.

07.12.2018: Escola Arvoredo
Grupo de 22 crianças do jardim e pré-escolar (2
a 4 anos) foi recebido com um passeio de
trenzinho para melhor conhecer a paisagem do
Gaia. No caminho, uma parada no bosque de
arvores nativas enriquecido com palmitos. Em
campo aberto, encantamento com o lote de
búfalos e seus filhotes. Uma oportunidade para
conversar sobre os mamíferos e hábitos desses
animais. A última parada foi na casa da Carmen
que apresentou o funcionamento do minhocário,
construído com 02 baldes plásticos. Ela
presentou o grupo com 500 ml de húmus de
minhoca para fertilizar a horta e o jardim da
Escola. De volta a sede, fizeram piquenique e
alimentaram a composteira doméstica com os
resíduos do lanche.

09.12.2018: Família CRAS - Campo Duna

Funcionários e famílias atendidas pelo CRAS
foram recebidos no Gaia. No caminho para a
região do Ouvidor, pararam em pontos
estratégicos para melhor conhecer o processo
de adensamento de florestas, a construção dos
lagos artificiais e o manejo dos búfalos, através
da rotação de pastagens. No Espaço Ouvidor
fizeram piquenique e trocaram presentes de
amigo secreto. Rafaella Abade, Assistente Social
Coordenadora do Centro, agradeceu ao Gaia,
mencionando “esses momentos de aprendizado
e espaços que vocês oferecem enriquecem a
comunidade e despertam para a importância do
cuidado”.

Imagem do Mês
14.12.2018: Centro de Educação Infantil
Areias Palhocinha
O último dia do ano letivo foi diferente para as
crianças do CEI Areias Palhocinha que tiveram
uma aula ao ar livre. Durante o dia 14 de
dezembro, no período da manhã e tarde, toda a
equipe de professores, merendeiras e 76
crianças, de 3 a 5 anos, interagiram com
algumas ações do Projeto, como o Espaço Gaia
e Banheiro Seco.

Foto: Geraldo Apratto

Saí azul (Dacnis cayana) nas matas do Gaia em
busca de sementes, grilos, lagartas
e
mariposas, seus alimentos preferidos. Essa
espécie também frequenta as mesmas flores
que o beija-flor, em busca de néctar.

O trenzinho é sempre uma atração. Ele
proporcionou uma pequena visita ao campo que
serviu para apresentar os búfalos e as matas.
Também visitaram a Carmen que, com apoio da
pequena Lara, demonstrou o uso e a
importância de um minhocário. Na sede, os
grupos encerraram a visita com piquenique no
pátio.
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