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INTRODUÇÃO
Em junho de 2007 completaram-se 20 anos de atuação da Fundação Gaia!
Inúmeras ações, inúmeros colaboradores, inúmeros públicos, inúmeros ambientes e
inúmeros seres incluíram-se nesse movimento de duas décadas. Certamente muitíssimos
mais do que seríamos capazes de elencar e relembrar. Alguns estiveram à frente, outros se
mantiveram nos bastidores, outros ainda, foram apenas seduzidos ou mobilizados para
seguir caminhos similares, e tantos mais foram diretamente beneficiados pelas ações
empreendidas.
O que nos gratifica, acima de tudo, é a certeza de que foram 20 anos de compromisso com a
integridade da VIDA em sua complexidade e diversidade. Projetos e iniciativas de
fortalecimento da agricultura familiar, de métodos de cultivo regenerativos de solo e das
culturas locais, de recuperação e valorização da natureza, de educação, de esclarecimento e
de ação pelo bem comum integram essa bela história e nos enchem de orgulho.
Certamente que os próximos 20 anos serão muito diferentes desses primeiros que
celebramos, pelo próprio dinamismo inerente à qualquer processo. O amanhã se cria hoje
sobre os alicerces de ontem e nossas ações individuais se potencializam e anulam na
sinergia do coletivo, configurando e moldando a realidade que vivemos.
De fato, o cenário mundial se configura a cada dia mais complexo e desafiador. E, a
dinâmica, as ações, os personagens mudam, mas as referências principais devem
permanecer, como o legado de sabedoria e integridade de Lutzenberger e outras grandes
personalidades auxiliando-nos a iluminar os trilhos a seguir.
Nas próximas páginas, relembramos os passos dados no ano que passou, no desejo de que a
visão destes também redobre os ânimos para seguirmos em frente.
Boa leitura!
Lara Lutzenberger
Presidente
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ADMINISTRAÇÃO

 Objetivos e Recursos:
O desafio diário da instituição é o de contribuir para uma maior conscientização da
sociedade acerca dos desafios sócio-ambientais presentes e para a necessária mudança
ética-cultural que nos permita rever em profundidade nossa postura cotidiana no sentido de
conseguirmos conciliar as ambições humanas com a preservação da vida.
Fazemos isso através:
1. da história do Rincão Gaia e do leque de atividades que lá
desenvolvemos;
2. da execução de projetos, parcerias e campanhas
junto à
comunidades;
3. da prestação de serviços em consultorias ambientais;
4. da realização e participação em atividades públicas como:
entrevistas, comentários e textos para os meios de comunicação;
palestras em eventos nacionais e internacionais;
O Rincão Gaia é a sede rural da Fundação Gaia destacando-se como sua principal iniciativa
sócio-ambiental.
Situado sobre uma antiga área de exploração de basalto, o Rincão Gaia é a demonstração
concreta da visão de Lutzenberger. Sobre uma área de 30 hectares originalmente devastada
pela exploração de basalto, verifica-se hoje um exemplo prático de como uma postura
reconciliatória e integradora homem-natureza é capaz de regenerar a terra e a nós mesmos.
Onde antes havia uma paisagem lunar, vemos hoje uma paisagem encantadora que nos
permite a plena fruição de nossos 5 sentidos num ambiente que integra ampla
biodiversidade com produção de alimentos sadios, com preservação da água e com
habitações acolhedoras de formas e materiais orgânicos.
Com uma estrutura que nos permite hospedar até 40 pessoas, recebemos público de todas as
idades e origens para visitas guiadas de 1 dia, atividades de lazer eco-educativo e cursos de
maior duração, nos quais os participantes vivenciam o espaço e compartilham experiências
e saberes ecológicos.
Além da estrutura física do Rincão Gaia, a Fundação Gaia tem sede administrativa em
Porto Alegre, em espaço cedido pelas filhas do ambientalista, Lilly e Lara Lutzenberger.
Os recursos financeiros necessários ao exercício de suas atividades e para manutenção de
sua ampla estrutura física advêm:
• do ingresso obtido pelos participantes nas atividades oferecidas no Rincão Gaia;
• do patrocínio a seus projetos;
• da remuneração de consultorias;
• da venda de produtos artesanais; e
• de doações.
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 Equipe Institucional:
Em decorrência do ingresso insuficiente de recursos financeiros, a Fundação Gaia mantém
um quadro de pessoal enxuto e aquém da sua necessidade, bem como, tem se limitado a
manutenção básica de suas instalações físicas.
Em 30 de agosto foi reeleito o conselho administrativo e fiscal da Fundação Gaia, com as
seguintes alterações:
• Luís Alberto de Azevedo Aurvalle se desliga do conselho fiscal;
• Maria Magdalena Kroeff Lutzenberger se desliga do conselho fiscal;
• Justo Werlang se transfere do conselho administrativo para o fiscal;
• Cláudio Roberto Langone integra o conselho administrativo; e
• Silvia Cappelli integra o fiscal.
A composição dos conselhos, fica, portanto, com a seguinte configuração:
Conselho Administrativo:
Lara Josette Wilm Lutzenberger
Franco Adriano Werlang
Cláudio Roberto Langone
Augusto César Cunha Carneiro
Lilly Charlotte Lutzenberger
Susana Burger
Fernando Noal Bergamin

– Presidente
– Vice-presidente

Conselho Fiscal:
Justo Werlang
Flávia Maria Ryzewski
Silvia Cappelli
Sra. Karin Adams

- Suplente

Sra. Rosa Maria Kröff Lutzenberger

- Suplente

Sr. José Luis Vaz da Silva

- Suplente

Em relação ao quadro de funcionários, Luciana Santos dos Santos desligou-se da instituição
em 30 de novembro; Christian Lavich Goldschmidt passou à Assessor de Comunicação e
Marketing a partir de fevereiro; em 16 de agosto Susana Hubert ingressou na equipe como
Auxiliar de Escritório, mas desligou-se novamente da instituição em 06 de setembro por
motivos pessoais, sendo sucedida por Lucilena Caramalac a partir de 18 do mesmo mês.
Desta forma, encerramos o ano de 2007 com o seguinte quadro de funcionários:
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Na sede administrativa:
•

Lucilena Caramalac – Administração

•

Christian Lavich Goldschmidt –Comunicação e Marketing

•

Joveni S. Langner – Limpeza

Lucilena

RW

No Rincão Gaia:
•

Liliane S. da Silva – Auxílio Administrativo, Jardinagem e Limpeza

•

Mira S. Torres – Limpeza e Jardinagem

•

Diva Castro Henriques – Limpeza e jardinagem

•

Paulo Rogério C. da Silva – Atividades de Manutenção, Agropecuárias e
Paisagísticas

•

Verli C. Henriques – Atividades Agropecuárias e Paisagísticas

A coordenação das atividades é exercida de forma voluntária por sua presidente Lara
Lutzenberger e, no Rincão Gaia, com o apoio do conselheiro Fernando Noal Bergamin.
Pontualmente, conta ainda com apoio adicional de voluntários.
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RINCÃO GAIA

Mantivemos o rol de atividades tradicionais oferecidos no Rincão Gaia – nossa sede rural
experimental e demonstrativa no âmbito da recuperação de áreas degradadas, produção
orgânica de alimentos, pecuária extensiva; bioconstruções e paisagismo natural;
desenvolvendo atividades de manutenção e melhorias do espaço, bem como buscando uma
crescente diversificação de nossas atividades eco-educativas.
Registramos novamente um aumento no número de visitantes ao Rincão Gaia: de 15% em
relação à 2006 e 77% em relação à 2005. Encerramos o ano com a satisfação de ter
recebido aproximadamente 2.300 pessoas para participação em nossas atividades.
Em retribuição ao apoio da Prefeitura Municipal de Pantano Grande, através do Secretário
de Agricultura Cláudio Rosa, que nos fornece maquinária agrícola para lavração e
discagem da pastagem de inverno, sediamos e fizemos a abertura de encontro do
CONSEMA- Conselho de Secretários Municipais de Agricultura Vale do Rio Pardo, dia 14
de junho, com a presença de 23 participantes para elaboração de metas de desenvolvimento
rural. Na ocasião transmitimos nossa visão em defesa de um desenvolvimento que busque a
autonomia e diversidade produtiva local e divulgamos as formas de atuação da Fundação
Gaia.
RW
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 Atividades Agropecuárias:
Mantemos nossa diversidade de animais compreendendo suínos, aves diversas – patos,
marrecos, galinhas caipiras, galinhas crespas, angolistas, gansos, gado leiteiro Jersey e
ovelhas. Nosso bode faleceu em junho por causa desconhecida.
Para facilitar o manejo dos animais, cultivamos pastagem de inverno com azevém e aveia
para alimentação suplementar, bem como refizemos o cercamento de dois chiqueiros e de
vários potreiros que se mantinham desativados em frente à estes.

Desativamos e retiramos as hélices do catavento Kenya, até então utilizado para bombear
água do grande lago até os porcos, por se manter rotineiramente com problemas e gerar
grande dificuldade de manutenção. A assistência técnica da empresa está limitada a uma
pessoa, gerando morosidade e custo excessivo no serviço. Pretendemos fazer alguma
intervenção criativa, ornamentando a estrutura metálica de suporte que permaneceu no
local.
Mantivemos colheita de boas quantidades de tuna, goiabas, figos, maracujás, amoras, butiás
e cítricos, além de quantias menores de romãs, araçás, uva, pêras, pêssegos, maçãs, cáquis,
mamões, melões, melancias, abóboras e morangos. As frutas são beneficiadas sob forma de
sucos, geléias e cucas oferecidos nos eventos, da mesma forma com que são oferecidos
pães, bolos e biscoitos caseiros que deliciam nosso público. Também colhemos 30 kg de
mel em março e mantivemos o canteiro de ervas aromáticas e medicinais.
Sob orientação de Maria de Fátima Maciel dos Santos reformulamos a composteira para
fins didáticos. Dividida em 4 cestos, um deles é destinada a folhiço e palharia enquanto os
demais vão sendo preenchidos um a um, até que o primeiro deles madure e seja esvaziado.
A colocação dos restos da cozinha – cascas, guardanapos usados, etc, é feita em camadas
intercaladas com palha seca.
Em julho fizemos poda de condução no pomar e nas videiras.
 Paisagismo:
Foram realizadas as atividades rotineiras de manutenção diversa e estética dos jardins e das
coleções botânicas de suculentas e carnívoras, o que inclui podas de condução,
desinçamento, cobertura de canteiros, raleamento de tifas, replantio, transplantes, entre
outros.
Com o apoio de Augusto César Carneiro e coordenação do paisagista Adolfo Müller, foram
iniciadas diversas novas intervenções paisagísticas, tais quais:
# cultivo de árboreas nativas em área de eucaliptal queimado em 2006;
# terraplanagem com gramadão para jogo de bola atrás da área acima mencionada;
# reforço no plantio das ornamentais junto às pérgolas;
# manejo do laguinho do pontilhão da Trilha do Carneiro;
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# escavação de novo banhado para atração e visualização de fauna nativa, na porção
inferior dos campos de pastagem junto à mata ciliar e à direita da estufa de ornamentais; e
# desassoreamento e reconstrução dos diques dos laguinhos abaixo do galinheiro.

FG

Foram feitas melhorias na estrutura de sombrite para abrigo de cactus, agaves e dyckias,
que fica atrás da estufa.
Também temos mantido um controle sistemático de mudas de eucaliptos, cynamomos e
agaves, evitando sua proliferação desenfreada na propriedade.
 Infra-estrutura:
Visando investir na segurança das nossas instalações, iniciamos contato com empresa
especializada para elaboração de estudo de melhorias no sistema de prevenção de
incêndios. Como ponto de partida, encomendamos o redesenho e a digitalização das plantas
arquitetônicas de nossos principais prédios, os quais devem estar concluídos no início de
2008 para continuidade das tratativas.
Em adição foram feitas as seguintes aquisições/melhorias:
•

Colocadas barreiras de água sobre o piso dos box do banheiro feminino;

•

Instalada tranca no armazém;

•

Confeccionadas novas capas de ventiladores;

•

Substituído quadro branco para atividades educativas no espaço comunal;

•

Compradas 3 bombonas de 200 litros para armazenamento de arroz e feijão;

•

Compradas 26 xícaras para reposição de louça;

•

Repostas 6 toalhas de rosto;

•

Consertadas as almofadas das cadeiras do refeitório;

•

Refeita a cortina do armário com o material educativo;

•

Adquiridos novos conjuntos de aventais para

•

Colocado filtro em entrada da caixa d’água para preservar melhor os chuveiros;
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•

Instaladas cortinas no quarto da Toca dos Coelhos;

•

Instalada luminária externa na entrada do Rincão Gaia;

•

Consertado telhado da Casa Comunal recentemente renovado;

•

Adquirida capa para proteção do carro;

•

Comprado novo curriame para charrete;

•

Produzido e inserido banco junto à Toca Lutz;

•

Consertados parapeitos das pérgolas junto à Trilha do Carneiro;

•

Re-alinhadas as pérgolas;

•

Implantado sistema de irrigação automático no hexágono com as carnívoras;

•

Reformada porteira de acesso ao tambo;

•

Refeito cercamento da divisa lateral junto às pastagens;

•

Construído novo piquete para gado; e

•

Colocadas 2 placas indicativas para acesso ao Rincão Gaia junto à BR 260

FG

 Estágios/ Voluntariados no Rincão Gaia:
Os contatos mantidos com as Escolas Agrotécnicas de Rio do Sul e de Sombrio/SC, com a
Escola Estadual Técnica de Agricultura de Viamão/RS bem como com a Universidade de
Santa Cruz do Sul – UNISC , lamentavelmente não reverteram em programas concretos de
estágio no Rincão Gaia, por dificuldades organizacionais e burocráticas.
Em contrapartida, recebemos:
• Cristiani Rodrigues e Osmar Pedro Werner Neto de Santa Catarina, no período de
04 a 20/01/2007, com um excelente trabalho desenvolvido na manutenção da estufa
de suculentas e poda das amoras; e
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• Gustavo Mattoso de Belo Horizonte, entre 11 - 21/01/2007, formando em hotelaria,
que forneceu orientações no atendimento hoteleiro, bem como participou de capina
da lavoura de aipim e de atividades de manutenção da estufa.

Cristiane e Osmar com Lara

FG

CONSULTORIAS

 Museu Iberê Camargo:
Mantivemos a consultoria prestada desde 2001 à Fundação Iberê Camargo na obra de seu
respectivo museu, que está sendo edificado às margens do Guaíba, em frente ao Estaleiro
Só, em Porto Alegre/RS.
Como já relatado em documentos anteriores, temos participado na orientação de práticas
adotadas no canteiro de obras para minimização do impacto ambiental, em cuidados
estruturais para facilitar o tratamento dos esgotos e o uso eficiente da água, bem como na
concepção paisagística do entorno.
PB

Em 2007 foram efetuados trabalhos no plantio da cerca viva do entorno da área e na
implantação da trilha ecológica que permitirá o acesso ao parque.
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 Consultoria AGROVER Agricultura e Reflorestamento Ltda:
Visando atender exigências para fins de licenciamento de projeto silvicultural junto ao
órgão de fiscalização ambiental do estado do RS - FEPAM, fomos convidados a realizar
levantamento e localização georeferenciada de espécies e comunidades florísticas
ameaçadas de extinção e/ou imunes ao corte em três fazendas da empresa AGROVER
Agricultura e Reflorestamento Ltda, situada em Cambará do Sul/RS: Fazendas do Cilho,
Matemático e Morro da Invernada Grande.
Foram entregues 3 relatórios descritivos da paisagem e biodiversidade encontrada em cada
uma das fazendas, bem como os respectivos mapas com a plotagem georeferenciada das
espécies destacadas. Em adição também elencamos recomendações de manejo das áreas
visando a preservação da riqueza ambiental encontrada, para apreciação e orientação do
empreendedor, na expectativa de que esses estudos permitam a minimização e o
monitoramento do impacto da implantação de projetos de silvicultura nas três fazendas
estudadas.

PROJETOS

Trabalhamos na elaboração e busca de viabilização das seguintes iniciativas em 2007:
•

Revitalização Pessoal e Capacitação Profissional de Jovens em Risco Social:
Projeto iniciado em 2005 num processo de construção coletiva junto à EPA –
Escola Aberta de Porto Alegre e com o objetivo de estimular o empreendedorismo
de jovens em situação de risco social, cuja dinâmica é fundamentada na
compreensão holística da vida que re-significa a mesma além das fronteiras da
sociedade de consumo. Em 2006 o mesmo foi repensado em formato de curso e em
2007 permaneceu sem uma definição conclusiva, devido à divergência de pareceres
e adequações solicitadas pela Secretaria de Educação Municipal em comunicação
com a EPA.

•

Educação Ambiental Contínua em escolas públicas da zona leste de POA: projeto
enviado ao MEC – Ministério de Educação e Cultura, também em 2005, não obteve
parecer favorável.
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•

Gaia Viva: Projeto elaborado para Rede de Parceira Social - Secretaria Estadual de
Planejamento e Ação Social e em parceria com a ong AMA, buscando a
viabilização de visitação gratuita de 12 turmas de escolas públicas de Guaíba ao
Rincão Gaia. Projeto não foi viabilizado por ausência de recursos para o transporte.

•

O Mundo é Assim – CCMQ: novo projeto para captação de recursos visando lançar
nova temporada da peça de teatro ‘O Mundo é assim...’ em 2008, com realização
de agenda cultural de saraus, palestras e oficinas e manutenção do Jardim.
Elaboração em curso.

Também apoiamos as seguintes iniciativas de terceiros:
•

Publicação ‘Visões – uma interpretação da vida, paixão e obra de Lutzenberger’, de
Ana Losquiavo, Protásio Nêne e Ayrton Centeno: lançado ainda em 2005, conta
com a aprovação e fornecimento de materiais da Fundação Gaia. Obteve aprovação
da Lei Rouanet mas permanece em processo de captação de recursos.

• Biblioteca Virtual José Lutzenberger, de Mariano Senna da Ambiente Já: Desde
2006 em processo de elaboração conjunta, visa disponibilizar o acesso ao acervo
bibliotecário de José Lutzenberger, seu pensamento, vida e obra.
•

Lutzenberger – For Ever Gaia, de Frank Coe: filme cujo projeto foi iniciado há
cerca de 10 anos, obteve premiação nacional em 2006 que viabilizou sua realização
sob forma de documentário televisivo, com duração de 52 minutos divididos em 3
blocos, através do programa Doc TV - uma iniciativa governamental, do Ministério
da Cultura e parceiros, para divulgação da produção independente brasileira. A
primeira veiculação se deu em 13/05/07 às 23:30 com inúmeras reprises
subseqüentes. A audiência estimada é de 8.000.000 de pessoas. A participação da
Fundação se deu sob forma de apoio oficial, fornecimento de materiais, informações
e logística para as locações, bem como gravação de depoimentos da equipe.

•

O Legado Lutzenberger, de Frank Coe para RBS: documentário complementar ao
Lutzenberger – For ever Gaia, desta feita com enfoque mais prático e menos
conceitual na vida profissional de Lutz. As filmagens e edição foram realizadas em
2007 e a veiculação está prevista para 2008.

•

‘Lutzenberger – tudo por amor’ de Frank Coe – Projeto de documentário de 10
minutos sobre José Lutzenberger, pai do ambientalista,arquiteto e aquarelista, para a
série ‘histórias curtas’ da RBS, retratando sua história familiar e trajetória
profissional no Brasil norteada pelo amor à esposa Emma e à precisão da
observação de detalhes. Lamentavelmente o projeto não foi selecionado.

•

Concurso Ambiental RBS: Apoio técnico à concurso idealizado pelo grupo RBS
com seleção de redações sobre o tema “ Eu sou Natureza”. Os premiados
receberiam 1 computador e 1 visita guiada escolar ao Rincão Gaia, mas o projeto
não obteve recursos para viabilizar-se.
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•

Campanha de Conscientização Ambiental nas Rodovias: Avaliação e participação
junto à Agência Insider na criação de Campanha de conscientização junto às
concessionárias e motoristas de caminhões sobre as paisagens brasileiras. A idéia
não foi viabilizada.

•

Mostra “Lutzenberger”: Apoio à mostra realizada de 11 de junho até 30 de julho, no
Salão Adel Carvalho da Câmara Municipal de POA. Em 20 banners foi retratatada a
vida e obra de Lutzenberger com texto de Lilian Dreyer e objetos pessoais, como
bonés e troféus.

•

Essa PoA é BOA: Participação no evento idealizado por grupo de artistas de Porto
alegre e paralelo à Bienal do Mercosul, com a seguinte agenda: 22 de setembro:
bate papo com Lilian Dreyer sobre Ecologia e a Biografia de Lutzenberger; 13 de
outubro: palestra de Christian Goldschmidt sobre Criação Teatral com Elementos da
Natureza e 24 de novembro: exibição do filme Lutzenberger For Ever Gaia com
participação de Frank Coe.

•

Ecobags: Apoio à iniciativa de Jorge Mello – consultor de projetos sociais e
ecológicos e Marcelo Bohrer – designer, que lançaram a sacola ecológica I L’V
ECO BAGS. Produzida pela Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos –
Univens, da Vila Nossa Senhor Aparecida, em Porto Alegre. a sacola é em sarja de
algodão orgânico, isento de agrotóxicos, tem o fundo chato para melhor acomodar
as compras e um prático sistema de enrolar, que facilita o uso no dia-a-dia. As
sacolas podem ser adquiridas por empresas para distribuição entre sua clientela e
parte da renda é revertida para as ações educativas da Fundação Gaia. Entre
novembro e dezembro de 2007, R$ 150,00 reverteram através desse projeto para a
instituição.
EB

•

Campanha Ambiental Posto Ecocaeté – Canoas/RS: Apoio a projeto ambiental que
estimula o público da empresa para cuidados ambientais básicos, disponibilizando
no posto contêineres de coleta de óleo de cozinha, pilhas e baterias, lâmpadas
fluorescentes e celulares, encaminhando o lixo especial para reciclagem e depósito
apropriado, bem como revertendo parte de sua receita às atividades educativas da
Fundação Gaia. A iniciativa reverteu R$ 1600 para a Fundação Gaia.
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 Jardim Lutzenberger – Casa de Cultura Mário Quintana:
O Jardim Lutzenberger é um projeto iniciado em 2003 com patrocínio da ong austríaca
Sunnseitn Institut para o estabelecimento de jardim em homenagem à José Lutzenberger no
terraço do 5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana.
Em setembro de 2005, a empresa Multilab confirmou adoção do projeto de
profissionalização da proposta paisagística e de apresentação gratuita da peça teatral
infantil ‘O Mundo é Assim..’ de autoria de Christian L. Goldschmidt e Vera Potthoff, para
16.000 crianças de escolas municipais e estaduais.
Após privilegiarmos a apresentação da peça o ‘Mundo é Assim...’ em 2006, passamos aos
trabalhos de renovação e restauração do espaço, inaugurando o mesmo em 08 de novembro
de 2007 na presença de autoridades e amigos..Foram envidados esforços na reformulação
dos arranjos botânicos, recuperação das banheiras usadas para arranjos aquáticos, inclusão
de estruturas de bambu e madeira, como pérgolas, bancos, lixeiras e armário de materiais,
banners explicativos, recuperação com impermeabilização de PVC da cisterna e inclusão de
iluminação noturna. Foram ainda impressos 2500 catálogos, a serem distribuídos junto ao

público do Jardim no primeiro semestre de 2008, com maiores informações acerca da
proposta. Buscando assegurar a disponibilização dessas informações por um período mais
longo, as mesmas foram também disponibilizadas em link junto ao site da Fundação Gaia.
FW
Preocupa a manutenção do Jardim com a conclusão dessa etapa, especialmente em se
tratando de um espaço vivo que carece de acompanhamento contínuo. Nesse sentido
buscamos conquistar apoio de terceiros para a disponibilização de recursos financeiros.
A peça, cujas sessões encerraram-se em 21 de agosto no Teatro Bruno Kiefer, contou com a
atuação de Christian L. Goldschmidt, Raquel Peruzzo, Andrea Ayres e Patrícia Ragazzon
que substituiu a Raquel na temporada de 2007. O público atingido foi de 10.407 crianças
em 64 sessões em acréscimo às 9.872 crianças que já haviam assistido a peça em 2006, ou
seja mais de 4000 crianças acima do previsto.
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PARCERIAS

 ECN – EARTH COMMUNITY NETWORK:
Criada em 2003, em Londres/Inglaterra, a ECN integra expoentes contemporâneos de todo
o mundo comprometidos com a sustentabilidade planetária e visa a união de esforços na
consolidação dos centros Bija Vidyapeeth de Vandana Shiva na Índia, Lang’ata Centre de
Wangari Maathai no Kenya e o Rincão Gaia como Centros de Referência e Estudos
Ambientais Internacionais complementares ao já tradicional Schumacher College na
Inglaterra, bem como alia esforços na promoção de práticas humanas mais condizentes com
a preservação da vida planetária.
Em 2007 não houveram iniciativas conjuntas no contexto da rede, mas demos seguimento à
formatação de workcamps para público internacional a serem desenvolvidos no Rincão
Gaia/RS e no Gaia Village/SC.
Considerando que o termo workcamp já está sendo utilizado em outras iniciativas
internacionais para programações com características um pouco diferentes e custos mais
baixos do que estamos em condições de propor, rebatizamos o programa de STEP - Short
Term Exchange Programme, com perspectivas de lançamento em 2008.

CAMPANHAS:

 Campanha Lixo em Movimento:
Com o objetivo de contribuir para a ampliação da consciência e estimular a cidadania para
a reversão do problema do lixo na orla marinha, foi desenvolvida a Campanha Lixo em
Movimento - uma iniciativa resultante da ação conjunta entre FW6, Dudu Vanoni
Propaganda e Fundação Gaia, com o patrocínio da COPESUL e o apoio institucional da
FEPAM.
A campanha consistiu da instalação de 30 bandeiras à beira mar, nas principais praias do
litoral gaúcho, com imagens ilustrativas do ato de recolher e jogar a sujeira no lixo, e
incluindo, à cada 3 bandeiras, uma placa com 1 das dez mensagens abaixo:
O lixo se movimenta.
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À beira mar, o lixo é engolido pelo oceano.
No mar, o lixo é espalhado por todo o planeta.
No mar, o lixo sufoca, intoxica e mata vidas inocentes.
O lixo cria focos de doenças infecciosas.
O lixo corta e machuca.
O lixo contamina a água que bebemos.
Não jogue lixo na praia.
Não deixe lixo na areia.
Movimente-se pela vida: junte o lixo.

FG
As instalações tiveram duração restrita aos dias das respectivas campanhas: Torres: 20 e 21
de janeiro; Capão da Canoa: 27 de Janeiro; Atlântida: 28 de Janeiro; Imbé: 03 de Fevereiro;
Tramandaí: 04 de Fevereiro; e Cassino: 10 e 11 de Fevereiro. Mas, em acréscimo, foram
fixadas, de forma permanente, 2 tabelas de basquete junto a lixeiras, com o dizer ‘faça do
ato de preservar um exercício’, em cada uma das praias participantes da campanha. Da
mesma forma, mantém-se um link sobre a mesma no site da Fundação Gaia.
A iniciativa suscitou grande interesse e curiosidade pela população e pela mídia,
desencadeando também uma série de reportagens nos principais meios de comunicação.

PRODUTOS COMERCIAIS

Sempre no intuito de proporcionar a divulgação de artesãos criativos e talentosos no uso de
materiais alternativos, mantivemos a venda de peças de Marcelo Gomes, Rodolfo
Alejandro Rocha Barboza, Mário Henrique Gazzola Gobbato, Davi Brozoski e Maira
Farias Kras Brozoski - de Torres, bem como Loli Colpa, Natalie da Rosa e Patrícia Endler
- de Porto Alegre, e mantivemos artesanatos guaranis, além de camisetas e compotas
institucionais.
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Também relançamos 3 estampas institucionais de camiseta – 2 com ilustrações do
Lutzenberger aquarelista pai, representando Lutz criança cercado de bichos e 1 bico de
pena de cavalos, e a do logo do Rincão Gaia de autoria de Alexandre de Freitas.

CURSOS, OFICINAS E PALESTRAS

 Cursos:

Em 2007 passamos a incluir em nossa agenda, cursos e oficinas sobre práticas artesanais,
visando a profissionalização desses saberes que fomentam iniciativas econômicas locais e
criativas.
Realizamos:
•

‘Educação Ambiental’ com Taís Fonseca e Beatriz Stumpf. 05 e 06/05/2007 com
11 inscritos;

• Oficina de ‘Introdução ao Artesanato em Vidro’ com Breno Caldasso. 26 e
27/05/2007 com 12 participantes;

• Oficina de ‘Bambu – Introdução à Produção Artesanal’, sob a condução de
Guilherme Esteves. 14 e 15/07/2007 com 18 participantes.
CG
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•

‘Educação Ambiental: Vivências e Reflexões’, com Beatriz Osório Stumpf e Taís
Fonseca. 06 e 07/10/2007 com 20 participantes.
CG

•

‘Dialogando com a Natureza: Educação Ambiental, Vivência e Prática’, com
Beatriz Osório Stumpf e Maria de Fátima Maciel dos Santos. 10 e 11/11 /2007 com
14 participantes.

Lamentavelmente tivemos o seguinte curso cancelado por número insuficiente de inscritos:
• Oficina Recicle Design – reciclagem de papel e sucata com Flavia Mancio – 30/03 à
01/04/2007

 Programa ‘4 Elementos’:
Criado em 2003 como uma opção familiar e descontraída para vivenciar o Rincão Gaia e
compartilhar idéias e práticas ecológicas, foram realizadas os seguintes eventos no contexto
do Programa’ 4 Elementos’ em 2007:
•

Elemento Fogo – Culinária Campeira de São João: sob a condução de Liliane
Severo e Alexandre de Freitas, foram elaboradas e celebradas receitas campeiras de
doces e salgados. 24 e 25/06/2007 com 4 inscritos.

• Elemento Terra – Oficina de Corantes Naturais: sob a condução de Ingrid Barros
foram realizadas técnicas de extração e tingimento com corantes naturais. 11 e
12/08/2007 com 16 inscritos
Lamentavelmente cancelamos o seguinte evento por número insuficiente de inscritos:
• Elemento Ar – “ Conhecendo e Interagindo com as Aves’, com o biólogo Roges
Roveda, previsto para 21e 22/04/2007
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 Opções de Lazer Ecoeducativo em Feriados:
Pelo terceiro ano consescutivo abrimos o Rincão nos feriados tradicionais, como forma de
oportunizar vivências eco-educativas num espírito descontraído e de lazer.
Em 2007 tivemos registro da seguinte participação:

•

Carnaval – dias 17 – 20/02 com 14 hóspedes e recepção de Lara Lutzenberger

FG

•
•

Páscoa – dias 06-08/04 com 12 participantes e acompanhamento de Alexandre de
Freitas
Ano Novo – dias 29 – 31/12 com 09 inscritos e condução de Maria de Fátima

 Palestras:
Mantivemos nossa frutífera parceria com a Livraria Cultura, localizada no Shopping
Bourbon Country de POA/RS, que disponibiliza gratuitamente seu auditório com
capacidade para 90 pessoas e permite a realização de uma programação anual de palestras
públicas sobre temas ecológicos.
Com o objetivo de ampliar a reflexão e discussão sobre as interfaces ambientais em nosso
cotidiano, realizamos as seguintes palestras para um público total estimado em 540 pessoas:
‘Universidade e Meio Ambiente’, com os Professores Erwen Toch Trop Jr –
Coordenador da Engenharia Ambiental da ULBRA; Jorge Alberto Villwock –
diretor do Instituto de Meio Ambiente da PUC e Luis Felipe Machado Nascimento
– coordenador do GIGA – Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental da UFRGS.
Foram feitos relatos estimulantes de iniciativas diversas para o desenvolvimento de
tecnologias ambientais e para a incorporação de uma visão ambiental no contexto
acadêmico e junto ao público externo. Em 13/03/2007
• ‘Responsabilidade Ambiental na Empresa’, com Luis Fernando Bodanese da área
ambiental corporativa do Grupo Gerdau.
•
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Luis Fernando relatou que na área de siderurgia a Gerdau é a empresa mais reconhecida
por desenvolver projetos ambientais com os funcionários, bem como reaproveita
integralmente seus resíduos, sendo o maior reciclador de sucata do mundo. Em 10/04/2007
• ‘Cultivando o Jardim do Buda da Medicina’, com David Crow
David relatou sobre um projeto de horta escolar desenvolvido na periferia de Los Angeles
– EUA e seus resultados na reconstrução de valores e de um espírito solidário. Tradução
da Monja Tenzin. Em 02/05/2007
• ‘Esporte e Meio Ambiente’, com Carlos Dill da Salvamar Mergulho, Felipe Raupp
da Felipe Raupp Escola de Surf e Orlei Júnior da Mundo Vertical Montanhismo,
versando sobre a forma com que a preservação ambiental é estimulada ou
ameaçada pela prática esportiva. Em 08/05/2007
• Apresentação do documentário ‘Lutzenberger: For Ever Gaia’, com a participação
de Frank Coe, Lilly e Lara Lutzenberger. Em 12/06/2007
• ‘Arte e Meio Ambiente’, com o cartoonista Edgar Vasques, o fotógrafo Rogério
Ribeiro/ Câmera Viajante e Roberto Umansky – escultor, versando sobre o papel
da linguagem artística na tradução do momento e na sensibilização e mobilização
ambiental da comunidade. Em 10/07/2007
• ‘Abordagem Ambiental na Imprensa’ com Ricardo Azeredo, da Ulbra TV e Nilton
Schüller, da TVE – RS relatando suas experiências e debatendo sobre o papel da
imprensa na conscientização pela preservação do meio ambiente. Em 14/08/2007
• ‘O Impacto das Hidrelétricas na Biodiversidade Brasileira’, com o biólogo Paulo
Brack.
Paulo relatou o caso de Barra Grande e da Hidrelétrica de Pai Querê, no Rio Pelotas, entre
SC e RS e alertou para o risco de grandes impactos sócio-ambientais decorrentes da decisão
governamental de fomentá-las do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Em
11/09/2007
• ‘Uma visão holística e atual sobre a integração do planeta’ com o jornalista Najar
Tubino. Em 09/10/2007
• ‘Caminhos da Sustentabilidade no Brasil’, com Roberto Cavalcanti e Marco
Antônio Fujihara, co-autores com Eliezer Batista do livro de mesmo título, que traz
exemplos práticos que o setor empresarial e de Organizações não-governamentais
(ONGs) têm para mostrar a respeito da aplicação de conceitos de sustentabilidade
no dia-a-dia. Em 13/11/2007.
À convite de terceiros, proferimos as seguintes palestras:
‘Atitude Ambiental’ em Evento pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e Implantação do
Programa 4R’s no Sistema FECOMÉRCIO-RS versando sobre o histórico do movimento
ambientalista, origens do aquecimento global e reorientação cultural. Lara Lutzenberger
em 05 de junho;
Exibição do filme ‘Lutzenberger: For ever Gaia’ e apresentação institucional em evento
do Projeto SOS Educação – Meio Ambiente’, dirigido à comunidade escolar portoalegrense, por iniciativa do Instituto de Educação Gen. Flores da Cunha. Christian
Goldschmidt em 26 de junho;
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• ‘Educação Ambiental e Educação Especial’ no evento “Eco-Pedagogia - Reverência
pela Vida", realizado em Osório/RS, discorrendo sobre a importância da inclusão
da Educação Ambiental para jovens portadores de necessidades especiais. Taís
Fonseca em 28 de julho;
• ‘Educação Ambiental’ em seminário oferecido pela UNISC/Santa Cruz do Sul;.
Beatriz Stumpf em 16 de agosto;
• ‘Biólogo Emprendedor’ – Mesa Redonda do I Simpósio de Biodiversidade
promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal e Curso
de Ciências Biológicas - CCNE/UFMS com enfoque nas atividades de educação
ambiental da Fundação Gaia e nas perpectivas para atuação do profissional de
Ciências Biológicas. Maria de Fátima Maciel dos Santos em 15 de novembro.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E NA MÍDIA
Houve também participação nos seguintes eventos sociais e iniciativas de militância
ambiental:

•

Mobilização pela recuperação da Praça Gasômetro em Porto Alegre com
apresentação de músicas, teatro e do filme Lutzenberger for Ever Gaia. Christian
Lavich Goldschmidt em 05 de junho.

•

Reunião da Câmara da Feira do Livro, com a participação de representantes de
ONGs e do setor público para sugestão de propostas ambientais no contexto da
Feira do Livro 2007 cujo lema será ‘Planeta em Conserto’. Lara Lutzenberger em
13/02/2007

•

Reunião com Secretária de Planejamento de Porto Alegre, Sra. Angela Baldino,
para troca de idéias sobre iniciativas a serem empreendidas na cidade, em especial
na orla do Guaíba para reforçar preocupação com a sustentabilidade no contexto do
turismo urbano. Lara Lutzenberger em 06/03/2007.

•

Reunião com Suzana Guimarães – Assessora do Secretário de Trabalho, Cidadania
e Assistência Social Fernando Schüller, conhecendo iniciativa governamental de
criar rede que facilite a disponibilização de recursos financeiros para a recuperação
da bacia hidrográfica metropolitana com a participação do 3º Setor. Lara
Lutzenberger em 12/03/2007.

•

Evento do Posto de Combustível Caeté em Canoas/RS, de Estela Peuckert, com
lançamento de seu programa ambiental. Lara Lutzenberger em 10/05/2007

22
•

Abertura da exposição Visões da Terra, no Museu da UFRGS, com visita guiada
pelo professor Rualdo Menegat. Christian Goldschmidt em 30/08/2007;

•

Protocolação de petição de desistência do processo contra a forma de licitação do
Hotel Tropical, iniciado em 2006, acatando a decisão do Desembargador Federal
João Chagas de desconsiderar nossos questionamentos, após inúmeras tratativas de
diálogo prévio. Em 18/09/2007;

•

Redação de carta endereçada à Ministra Marina Silva, e com cópia para Maria
Cecília Wey de Brito – Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA alertando
do equívoco em defender desapropriação numa faixa de 2 km do mar em direção ao
continente do Gaia Village para consolidação de reserva extrativista pesqueira. Em
13/12/2007;

•

Participação em evento do MMA – Ministério do Meio Ambiente e UFRGS –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul para lançamento do mapeamento da
cobertura vegetal do pampa e divulgação do Dia do Pampa a ser estabelecido no dia
de aniversário de Lutzenberger, em sua homenagem. Lara Lutzenberger em
17/12/2007;

Foram concedidas também as seguintes entrevistas:
•

Christian Goldschmidt:
 Em Julho: Rádio Universidade – UFRGS no Programa Sintonia da Terra, sobre
a peça de Teatro O Mundo é Assim.
 Em Agosto: Revista Terceiro Olhar, sobre voluntariado, a peça de teatro “O
Mundo é Assim...” , trabalhos e projetos da Fundação Gaia.

•

Lara Lutzenberger:
 Em Janeiro: Revista Amanhã, sobre o uso de CO2 em substituição ao HCF em
compressores de refrigeração;
TV e Rádio Bandeirantes sobre Campanha Lixo em Movimento
realizada no litoral
gaúcho;
Rádio Universitária no Programa Sintonia da Terrra com Cláudia
Dreier, sobre a Campanha Lixo em Movimento e demais ações atuais da
instituição;
Rádio Concepa sobre a Campanha Lixo em Movimento;
TV Band sobre o impacto dos plásticos no ambiente.
 Em Fevereiro: Rádio Band sobre aquecimento global;
Rádio Sepé Tiarajú de Santo Ângelo sobre aquecimento global,
Teoria de Gaia, Fundação Gaia e Carnaval no Rincão Gaia;
Empresa Análise Editorial para a elaboração do ‘maior inventário
sobre gestão ambiental já realizado pela imprensa no Brasil’;
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Caderno Donna – Zero Hora sobre minha influência paterna e
visão ambiental.
 Em Março: TV Cultura sobre processo judicial contra os termos da licitação
para redefinição de gestão do Hotel localizado no Parque Nacional de Iguaçu;
Programa 1ª Pessoa com Ivete Brandalise – TVE, sobre vida
pessoal, Empresa Vida, Fundação Gaia e questões ambientais;
Revista paulista Go Where, para matéria sobre o pai e seu
legado, a ser publicada na primeira edição da tiragem gaúcha da mesma.
 Em Abril: Rádio Gaúcha sobre implicações do aquecimento global;
Revista Souza Cruz sobre Fundação Gaia, movimento ambientalista
e ações ambientais no contexto empresarial;
Entrevista TV Ulbra sobre flexibilização dos critérios de
licenciamento para plantios florestais
 Em Maio: TV Band sobre iniciativa de parceria entre o Posto Caeté de
Canoas/RS e a Fundação Gaia.
Rádio Ipanema FM, sobre liberação de variedade transgênica de
milho resistente à herbicida da Bayer e sobre impacto da silvicultura;
Revista Moinhos da E-door Editora, sobre ambientalismo – origens e
evolução
 Em Junho: Jornal do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS
(Sintrajufe), sobre movimento ambiental gaúcho , CFC, postura governamental,
atitude ambiental, atividades escolares e biocombustíveis;
Programa Giro da Notícia da TV Band, sobre parceria com Posto EcoCaeté;
 Em Agosto: Rádio Gaúcha sobre Lutzenberger, para veiculação no contexto da
enquete para votação popular das 10 maiores personalidades gaúchas, na qual
ele conquistou a 1ª posição, com Lilly Lutzenberger;
 Em Setembro: Revista Mais - publicação de comunicação interna do SESC /
RS, sobre “8 Metas do Milênio” propostas pela ONU;
Correio do Povo, sobre o desaparecimento da Mata Atlântica no
RS;
 Em Dezembro: Zero Hora sobre inauguração do Jardim Lutzenberger.
•

Lilian Dreyer:
 Em Setembro: Rádio Gaúcha com Ruy Carlos Ostermann sobre Lutzenberger e
a Fundação Gaia, com Lilly Lutzenberger

•

Lilly Lutzenberger:
 Em Abril: Correio do Povo sobre significado e implicações do aquecimento
global.
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 Em Julho: Rádio Guaíba no programa Guaíba Revista com cinco programetes
de um minuto e meio sobre a vida e obra de Lutzenberger;
 Em Agosto: Rádio Gaúcha sobre Lutzenberger, para veiculação no contexto da
enquete para votação popular das 10 maiores personalidades gaúchas, na qual
ele conquistou a 1ª posição, com Lara Lutzenberger;
 Em Setembro: Rádio Gaúcha com Ruy Carlos Ostermann sobre Lutzenberger e
a Fundação Gaia, com Lílian Dreyer.
•

Paulo Brack:
 Em Agosto: FM Cultura,
Radio Universitária – UFRGS,
Ecoagência de Notícias e
Ambiente JÁ, sobre a palestra “O Impacto das Hidrelétricas na
Biodiversidade Brasileira” que proferiu na programação institucional junto à
Livraria Cultura.

Najar Tubino:
 Em Setembro: Rádio FM Cultura, no programa Cultura na Mesa, sobre a
palestra
‘Uma visão holística e atual sobre a integração do planeta’, que proferiu na
programação institucional junto à Livraria Cultura.

•

APOIOS OBTIDOS

Gostaríamos de registrar nosso carinho e sincero agradecimento às seguintes pessoas e
entidades que agregaram sua disposição, recursos, bens ou serviços à entidade, conforme
descrito a seguir:
•
•
•
•

Alejandro Mauricio Chavannes na recepção de visitantes no Rincão Gaia e apoio
logístico;
Adrian Cowel com garantia de acesso gratuito ao acervo da Década da Destruição
mantido pela Universidade de Goiânia/Goiás;
Augusto César Cunha Carneiro com apoio financeiro e estrutural para implantação
de melhorias paisagísticas sob a condução de Adolfo Müller;
Dudu Vanoni por criar e viabilizar campanha publicitária ‘Mais Verde, Mais Vida’,
veiculada na TV Band, nas Rádios Band AM, Bandnews FM, Ipanema FM, Pop
Rock,
e
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itapema FM, bem como no Jornal do Comércio e na Revista Cidade B, marcando os
20 anos da Fundação Gaia, nos meses de julho e agosto;
Empresa Vida com suporte financeiro e estrutural no valor de aproximadamente
R$ 31.661,00 ou 15% do orçamento anual, bem como motoserra Stihl 025 para
trabalhos paisagísticos no Rincão Gaia.
Fernando Noal Bergamin com apoio técnico na supervisão e coordenação das
atividades agropecuárias e paisagísticas do Rincão Gaia e doação 25 litros de vinho
orgânico artesanal servidos nos eventos do Rincão Gaia;
Flávia Maria Ryzewski com compras de xícaras e envelopes de proteção do pomar;
Graphoset – empresa gráfica de Santa Cruz do Sul com papel e impressão de 1.500
folders e 500 ‘mosquitinhos’ de divulgação do Rincão Gaia;
Jackwal S/A com doação de R$ 1.000,00, revertidos para manutenção do Jardim
Lutzenberger em 2008;
João Gabbardo com conjunto de sementes de carnívoras e manutenção da coleção
Lara Lutzenberger na coordenação das atividades e cedência do escritório em Porto
Alegre;
Lilly Lutzenberger com cedência do escritório;
Maria de Fátima Maciel dos Santos com manejo e reformulação da composteira
para fins didáticos;
Prefeitura de Pantano Grande com cedência de maquinária para aração e gradeação
de lavouras;
Raje – empresa de informática com consultoria na manutenção técnica dos
computadores;
Rogério de Souza Dias na realização de backups e na impressão de cartões de visita.
Rose Lutzenberger com doação de R$ 1.790,00 e monitor de computador usado;
Susana Burger com conjunto de pastas para arquivos e apoio técnico na supervisão
e coordenação das atividades administrativas.
Thiago Vicentini, Cléia Cleonice Vicentini e Jean Carlo Vicentini com Taís Fonseca
na limpeza dos inços da estufa e plantio de cactus em arranjo florístico em frente à
estufa.

Da mesma forma gostaríamos de registrar agradecimento a dedicação dos seguintes
voluntários que fortaleceram nosso trabalho em 2007:
 Naia Oliveira no apoio em registros e manutenção de arquivos administrativos, bem
como redação de projetos de educação ambiental
 Tânia Coelho Borges Kowarick na criação e organização de eventos,
 Taís Fonseca na manutenção do cadastro de e-mails.
Finalmente, gostaríamos de agradecer às seguintes homenagens feitas ao nosso fundador
José Lutzenberger:
•

Nomeação da biblioteca do Centro de Ciências Agrárias da Fundação Universidade
Federal do Pampa pelo nome de José Lutzenberger. Abril de 2007
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Agradecemos as fotos cedidas por:
Christian L. Goldschmidt
EcoBag
Franco Werlang
Paulo Backes
Roberto Wild

Clipping de
Mídia

