INTRODUÇÃO

Recordo vividamente da sensação de proteção e privilégio que
sentimos, minha família e hóspedes oriundos da China, no agora tão
distante fevereiro de 2020 - época de outros tempos.
Nossos amigos relatavam da angústia com que acompanhavam
as restrições de movimento de seus parentes, tentando protegerse de um novo vírus, que fazia uns 2 meses tornava visível o seu
impacto, já que ele próprio não o era. Mostravam-nos fotos de cidades
desprovidas de trânsito, que de tão surreais pareciam fakes.
Na ocasião, cremos que fôssemos inatingíveis, distantes como
estávamos da circulação daquele serzinho minúsculo e estando
deliciosamente imersos nas águas translúcidas do Lago das Estrelas: um pequeno pedaço de
paraíso, onde nenhum mal ousaria jamais de se instalar.
Menos de 1 mês depois começavam os rumores de que o mundo estaria parando, a
Europa registrava o caos na saúde pública com perdas humanas diárias e inconsoláveis devidas
a doença de estranho nome: Covid-19. Logo mais seria a nossa vez. No dia 17 de março
de 2020 os tentáculos da coroa do vírus SARS-CoV-2 se fizeram sentir aqui. As escolas, o
comércio, as indústrias, as cidades e o campo pararam. ‘Fique em Casa’ passou a ser a ordem
do dia e de toda a hora.
Recém havíamos sediado a 2ª edição da BikeTour Rio Pardo - Rincão Gaia com quase
50 participantes embalados pelo pedal e embolados festivamente. Planos e movimentos pela
ocupação crescente do Rincão Gaia abundavam como nunca.
E a parada nos colocou subitamente em modo suspenso.
O que era anunciado para perdurar 2 semanas, talvez 6 meses, perdurou e perdurou e
perdurou numa ciranda sem fim de perdas, riscos e adequações no modo de vida de todos nós.
2020 registrou queda de 74% no número de ingressos no Rincão Gaia e o mesmo só não se
tornou definitivamente insustentável, por conta de ajustes na dimensão do plantel de animais e
na equipe de trabalho, nas pequenas vendas locais, no reforço do apoio anual da empresa Vida
e na abertura para recepção e hospedagem individuais no formato de turismo de isolamento.
Fevereiro de 2020 - época de outros tempos mesmo! Tempos em que ainda podíamos
nos iludir de que haveríamos de ser imunes aos desequilíbrios ambientais que desencadeamos!
O Rincão Gaia ainda segue lindo, com natureza exuberante a extasiar os nossos sentidos,
prover-nos de alimentos e água fresca e a relembrar-nos do quanto uma vida em sintonia com
a natureza torna-a mais leve e segura.
Caro leitor, frequente mais o Rincão Gaia, revigore a si mesmo e estimule seus afetos a
vivenciarem o prazer e a força que provém da conexão com a natureza.
Lara Lutzenberger
Presidente

ADMINISTRAÇÃO

Objetivos e Recursos:
O desafio diário da instituição é o de
contribuir para uma maior conscientização da
sociedade acerca dos desafios socioambientais
presentes e para a necessária mudança éticacultural que permita rever em profundidade a
postura cotidiana a fim de conciliar as ambições
humanas com a preservação da vida.
A Fundação
objetivo através:

Gaia

cumpre

esse

Da história do Rincão Gaia e do leque de
atividades que lá desenvolve;
Da execução de projetos, parcerias e
campanhas junto a comunidades;
Da prestação de serviços em consultorias
ambientais;
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 socioambiental.
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 diabásio, verifica-se hoje um exemplo
prático de como uma postura reconciliatória
e integradora homem-natureza é capaz
de regenerar a terra e o ser humano. Onde
antes havia um cenário lunar, há hoje uma
paisagem encantadora que permite a plena
fruição dos cinco sentidos num ambiente que
integra ampla biodiversidade com produção de
alimentos sadios, com preservação da água e
com habitações acolhedoras de formas e com
boa parcela de materiais orgânicos.
Com uma estrutura que permite
hospedar em torno de 50 pessoas, recebe

público de todas as idades e origens para
visitas de um ou mais dias, atividades de lazer
eco educativo e cursos de maior duração, nos
quais os participantes vivenciam o espaço e
compartilham experiências e saberes para um
mundo mais sustentável e acolhedor.
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 e
palestras; e
- de doações.
Equipe Institucional:
A
configuração
dos
Conselhos
Administrativo e Fiscal da Fundação Gaia para
o mandato 2019 – 2021 permanece com a
seguinte composição até 08 de setembro de
2021:
Conselho Administrativo:
Fernando Noal Bergamin
Franco A. Werlang - Vice-Presidente
Lara Josette W. Lutzenberger - 			
Presidente
Lilly Charlotte Lutzenberger
Pedro Longhi
Susana Burger
Conselho Fiscal:
Justo Werlang
Alejandro Mauricio Chavannes
Nelson de Oliveira e Silva Filho
Suplentes:
Sra. Karin Adams
Sra. Rosa Maria Kroeff Lutzenberger
Sr. José Luis Vaz da Silva
Em decorrência de recursos limitados,
a Fundação Gaia mantém um quadro de
colaboradores enxuto e aquém da sua
necessidade, mas que, não obstante,
demonstra imenso compromisso em contribuir.

A equipe da Fundação Gaia,
constitui-se das seguintes pessoas:
Ricardo Rodrigues Silveira 			
Administração
Rachel Machado
Secretaria e Agendamentos
Mira S. Torres –
Cozinha, Limpeza e Jardinagem
Jéssica da Silva Alves
Cozinha, Limpeza e jardinagem
Dejalmir Francisco Santelmo da Silva
Atividades de Manutenção 			
Agropecuárias e Paisagísticas
Eduardo Franco Alves
Atividades de Manutenção 			
Agropecuárias e Paisagísticas
Por decorrência da pandemia da
Covid-19, Rachel e Ricardo passaram a
trabalhar na maior parte do tempo em
esquema de home office e tiveram redução
de carga horária em 50% no período de
agosto à novembro, valendo-se do Benefício
Emergencial de Preservação de Emprego e
Renda, através do qual o governo aporta ao
empregado o valor equivalente à 50% do seu
seguro desemprego como forma de compensar
os prejuízos decorrentes da paralisação de
parcela das atividades empresariais por
decorrência das restrições vigentes.
A coordenação das atividades é
exercida de forma voluntária pela presidente
da Fundação, Lara Lutzenberger, e conta com
o apoio dos conselheiros segundo suas áreas
de atuação profissional.

RINCÃO GAIA

O ano de 2020 registrou queda radical de
74% no número de visitantes por decorrência
da pandemia. Enquanto 2019 contabilizou
3074 visitantes, este número caiu para apenas
811 em 2020.
Maria Inês Möllmann fez voluntariado
de 05 – 18 de janeiro participando das
rotinas do Rincão Gaia e estreitando seu
vínculo com a instituição. Além de contribuir
na manutenção dos vasos ornamentais e da
produção de suculentas do Rincão Gaia, Maria
Inês tem sido parceira no fortalecimento de
contatos institucionais e junto com sua mãe
provê sacolas e vasos criativos para geração
de receitas extras.
Em março, poucos dias antes da parada
ocasionada pela pandemia do coronavírus
SARS-CoV-2, Biketour realizou a segunda
edição da programação que parte de ônibus de
Porto Alegre até Rio Pardo e desta cidade segue
pedalando até o Rincão Gaia nos 35 km da
Estrada Real que cruza a zona rural da região.
Chegando ao Rincão, os 50 participantes se
refrescaram no lago, confraternizaram e
descansaram, sendo a jornada concluída no
dia seguinte com caminhada monitorada pela
propriedade. Os integrantes se hospedaram
na Casa Comunal e em barracas sob a oca.
Além do maior número de participantes em
relação à primeira edição ocorrida em 2019,
destacamos a participação de 2 integrantes
com deficiência visual, que foram conduzidos
por colegas em bicicletas duplas e contagiaram
o grupo com sua disposição de superação e
entusiasmo.
Na segunda quinzena de junho
retomamos com os primeiros visitantes
desde o fechamento em 17 de março
e já com pequeno grupo em curso de
compostagem. Na sequência, o Rincão foi
constituindo-se como opção diferenciada
de refúgio e turismo de isolamento. Foram
implantados todos os cuidados protocolares
de atendimento com frequente higienização
dos espaços, especialmente das mesas; ampla

disponibilização de álcool gel; substituição
das toalhas de mão de tecido por papel;
e qualificação da Toca dos Coelhos como
alternativa privativa de hospedagem para
grupos familiares de até 5 pessoas, tendo esta
inclusive sendo acrescida de ar-condicionado
para maior conforto nos dias quentes do
verão. Sessões fotográficas e mergulhos
acrescentaram pequeno mas alegre movimento
aos espaços do Rincão Gaia.
Havia previsão do Rincão Gaia sediar
em agosto, novo módulo de 5 dias do
‘Certificado em Ciências Holísticas e Economia
para Transição’, com participação nacional
de alunos da Escola Schumacher Brasil/ SP,
mas infelizmente a pandemia inviabilizou a
iniciativa.
Foi aprovado projeto de extensão da
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul, denominado “Educação ambiental
através da vivência direta no Rincão Gaia”
estabelecendo parceria entre esta instituição
e a Fundação Gaia e prevendo diversas
iniciativas para qualificação das atividades
educativas ofertadas no Rincão Gaia. O
Projeto é desenvolvido por Leon Rodrigues e
Gabriela Schmitz Gomes, ambos integrantes
da equipe de monitores do Rincão. Em 2020,
Gabriela iniciou análise sistematizada das
fichas preenchidas pelos visitantes.
Em 18 de agosto caiu chuva épica
de granizo no Rincão Gaia em que diversas
plantas e vasos, horta e a cobertura da estufa
foram severa e abruptamente danificados.
Para recuperação da estufa foram buscados
recursos do seguro, mas sem sucesso, visto
que coberturas plásticas não são cobertas pela
seguradora.
A partir de galho obtido nas podas de
condução arbórea e manejo da paisagem,
Eduardo Alves criou o Seu Madruga, um
simpático boneco que recebe os visitantes
junto à porteira do Rincão Gaia.

Alexandre Rates de Freitas prosseguiu
aportando
informações
elucidativas
e
divulgando o Rincão Gaia e as iniciativas da
Fundação Gaia no site e nas redes sociais do
instagram e facebook, nas quais percebe-se um
número crescente de seguidores. Em janeiro
foi feita nova divulgação através do informativo
virtual Caaeté de Cláudia Dreyer, destacando o
lago do Rincão Gaia como atração de descanso
e recreação no verão. Elenita Malta manteve
o canal Lutz Global e entre palestras diversas
de Lutzenberger, resgatou também o vídeo em
que ele apresenta a técnica de dendrocirurgia
para condução e tratamento de árvores.
Atividades agropecuárias:
Buscando melhor adequar o plantel
de animais às condições e necessidades do
Rincão Gaia, iniciamos lenta mas progressiva
redução do plantel de bovinos e suínos. Foram
vendidas 3 reses, o touro faleceu de causa
desconhecida e foi substituído por outro.
A diversidade foi mantida e em dezembro
contabilizamos 17 suínos, 6 indivíduos de
gado leiteiro Jersey, ~ 20 galinhas e galos, 13
ovelhas crioulas e a égua Prata, com 15 anos.
Em fevereiro houve novo furto de ovinos, dessa
vez 1 carneiro, 1 cordeiro macho e 1 ovelha.
Em março nosso vizinho e amigo, João Luiz
Maestri doou 1 carneiro.
Manteve-se o manejo rotativo das
vacas e a produção de leite para consumo
no Rincão Gaia, atentando-se aos devidos
cuidados veterinários. Foram feitos os testes
de tuberculose no gado leiteiro, com resultados
negativos, e foi feita vacinação para brucelose
e carbúnculo no gado, este último também
nas nas ovelhas e leptospirose nos suínos.
O gado do Rincão Gaia se alimenta de pasto
no campo, farelo de arroz e milho quebrado,
sal proteinado básico de gado e ração especial
para as que tiverem em lactação. As ovelhas
pastam e recebem sal específico de ovinos, os
porcos fuçam raízes, obtém milho quebrado,
lavagem de cozinha e plantas aquáticas e a
égua se alimenta de pasto, sal específico de
equíno e farelo de milho. Em abril foi feita
pastagem de aveia e azevém.

A parceria com o apicultor Sr. Valdir
segue e houve pequeno incremento na
produção que rendeu 76 kg em março de
2020.
Em março morreu por idade o
cachorro Amigo e em julho o jabuti de
estimação, Hugo, provavelmente por infecção
respiratória decorrente de acidente em que
ficou atrapado no interior de uma galeria
subterrânea e posterior associação de frio e
chuva, com sintomas iniciais da enfermidade
despercebidos. Hugo deveria ter uns 45 – 47
anos e foi resgatado por Lutzenberger nos anos
70, após aquisição junto a 8 jabutis adicionais
que estavam à venda em uma feira popular no
norte/nordeste brasileiro para consumo como
sopa. Ele foi enterrado envolto em boa camada
de folhiço e passados cerca de 9 meses seu
casco foi recuperado e permanece agora junto
à Toca Lutz.
A coelha Pitchussa recebeu a companhia
de uma segunda coelha filhote, batizada
de Fla Flu. Entretanto esta foi bem aceita
e conviveram bem até a mesma tornar-se
adulta, quando passaram a disputar território.
Em dezembro de 2021 passamos a procurar
nova morada na região para Fla Flu, o que
deverá se efetivar no verão.
Houve colheita diversificada de frutos
como amora, butiás, araçás, goiabas, romã,
cáquis e cítricos. No inverno foi feita poda de
manutenção no pomar dos cítricos.
A manutenção da horta foi qualificada
e reforçada durante a pandemia com
estabelecimento de novos acordos na
dinâmica operacional da equipe. Eduardo e
Mira assumiram a coordenação das atividades
da mesma com resultados notórios.
Produtores
regionais
mantêm-se
fornecendo arroz e feijão orgânicos. Já a
parceria com a Cooperativa Pão da Terra
de Eldorado do Sul/RS, foi suspensa até a
retomada na recepção de grupos maiores.
Em outubro foi vendido o antigo trator Ford
6610 - ano 1985 e a empresa Vida doou
equipamento mais novo, um TAN48 New
Holland TL556 - ano 2003 com amplo reboque,
logo nos primeiros dias de dezembro.

Eduardo Alves participou do curso
Produção de frangos orgânicos, ministrado
online por Angela Escosteguy.
Paisagismo:
Em agosto, com a participação dos
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do
Sul - CBM RS, reduzimos a altura de um dos
principais eucaliptos da aldeia, que pareceu
estar comprometido por queda de raio ou
outra causa não identificada. Este apresentava
fendas longitudinais profundas e recobertas
por manchas de aspecto e cor ferruginoso. O
corte se deveu ao risco da árvore vir a tombar
em ocasião de vendaval por cima da casa
comunal e necessitou do uso de veículo com
rampa de acesso especial, de grande porte.
Com a parte subtraída, foram produzidos 23
moirões para uso na renovação de cercas.
Foi aportada carga de areia fina de rio
para a praia do Lago das Estrelas e foram
acrescidas trepadeiras (boungainville, jasmim
e lágrima de cristo) junto às pérgolas do
mirante do eucalipto e junto à trilha do
Carneiro. A palmeira que sustentava o cipó
São João na entrada da sepultura tombou e o
mesmo foi reerguido com auxílio de uma tora
de eucalipto.
Mantiveram-se atividades rotineiras
de manutenção diversa e estética dos jardins
e das coleções botânicas de suculentas e
carnívoras, o que inclui roçadas constantes,
podas de condução, desinçamento, cobertura
de canteiros, raleamento de tifas e salvíneas,
replantio e transplantes.
Também segue
a supressão rotineira de mudas de maricá,
aroeira brava, vassouras, agaves, eucaliptos,
cinamomos, pinus e uva do Japão.
Foi mantida a organização dos vasos da
estufa de suculentas, agrupados por gênero,
bem como a manutenção do canteiro de ervas
aromáticas e medicinais. Os vasos plásticos
dos espaços externos do Rincão Gaia vêm
sendo integralmente substituídos por vasos
cerâmicos, mais resistentes e esteticamente
adequados para o uso paisagístico.
A invasão das capivaras com alto
impacto sobre bromélias, dyckias e cactus, dos
quais elas se alimentam, e sobre as paredes

do lago das estrelas, que desbarrancam, se
mantém em dimensão aceitável, sempre com
algumas épocas mais desafiadoras. Passamos
a proteger com telas algumas trepadeiras e
bromélias mais vulneráveis à gula delas.
Infraestrutura:
Foram feitas as seguintes melhorias e
investimentos em manutenção da estrutura:
novas;

aquisição de 10 toalhas de banho

- aquisição de um computador novo
para serviços de Secretaria e Agendamentos,
em janeiro;
- melhoria das fechaduras das portas
dos quartos da casa comunal e colocação de
tranca externa em um dos quartos, para teste;
- renovação de telas das janelas;
- instalação de pressurizador com filtro
para melhorar pressão de água dos chuveiros
das Tocas Lutz e Coelho;
- detecção e conserto de vazamento
na canalização hidráulica junto ao aquecedor
de água da Toca dos Coelhos e no arranjo
paisagístico lacustre com banheira no jardim;
- renovação/conserto de moto bomba
para bombeamento de água até as residências.
- colocação de ar condicionado nas
Tocas Lutz e Coelho;
- implantação de pequena escadinha de
acesso à lateral do Lago das Estrelas, junto ao
auditório;
- renovações parciais nas 3 balsas;
- aquisição de 10 espaguetes
segurança para uso no lago;

de

- colocação de chuveiro elétrico,
renovação de luminárias e ajustes nas portas
do bunker;
- colocação de placa de alerta para o
não ingresso no prédio do antigo estábulo, que

se encontra em ruínas;

CONSULTORIAS

- renovação dos cercados da área dos
jabutis e do galinheiro e cercamento da horta;
- renovação das estruturas internas do
galinheiro;
- renovação em conjunto com o Sr.
Maiquel da Fazenda Ausani, da cerca limítrofe
entre as duas propriedades, localizada na face
junto ao pomar;
- renovação do portão da sepultura;
- renovação de trator, com acréscimo de
reboque grande.
Já em vias de aprovação de financiamento
pelo Banco Sicredi, a contratação da empresa
Efivale de Teutônia/RS para instalação de
painéis fotovoltaicos sobre estrutura de
estacionamento de 5 vagas automotivas, teve
seus trâmites paralisados pelo fechamento do
cartório de Rio Pardo na pandemia. Quando
da retomada, no segundo semestre, houve
reajuste orçamentário de grande impacto,
que novamente impediu a sua consolidação e
demandou novos estudos de viabilidade.
Obtivemos aprovação do PPCI em
26/09/2020, considerando acréscimo de 1
extintor de incêndio; instalação adicional de
04 placas de sinalização fotoluminescente
certificada e de 8 luminárias de emergência
com farolete direcionado;, reversão da
abertura das portas; inclusão de 3 escadas de
ferro; substituição de todos os guarda-corpos
e aplicação de produto anti-chamas nos
mezaninos e forros. O prazo para execução
total das respectivas obras é de 24 meses,
mas ainda em dezembro foram adquiridos o
extintor, as placas e luminárias.
Maria Inês Möllmann estabeleceu
contato com as empresas Diferpan e
Tramontina, na perspectiva de obter doação
de ferramentas de jardinagem; Repaginada,
Fatto.com e TM Comunicação para adoção
do Jardim Lutzenberger e SAP para
recebimento de equipamentos de informática.
Lamentavelmente todas tentativas foram
frustradas.

Guia de Cactáceas – Eólicas do Sul:
O Guia de Cactáceas, elaborado pelos
botânicos João Larocca e Diober Lucas a
partir de levantamentos de campo realizados
nas áreas dos empreendimentos eólicos
implantados em Chuí, Santa Vitória do Palmar
e Santana do Livramento, foi finalizado em
outubro. A iniciativa se enquadra como medida
compensatória e inclui ampla distribuição do
respectivo guia, cuja impressão está prevista
para 2021.

PROJETOS e INICIATIVAS

O Programa Gaia Jovem, lançado
em 2008, foi remodelado para formato
focado no aprofundamento de 2 oficinas por
município, considerando Pantano Grande/
RS e Encruzilhada do Sul/RS. Ambos se
interessaram em uma formação centrada
na correlação entre alimentação saudável e
saúde, Pantano optou por uma oficina adicional
em marcenaria de brinquedos e Encruzilhada
pelo aprendizado da técnica de feltragem com
geração de produtos artesanais diversos.
O Programa foi aprovado para obtenção de
apoio financeiro da CMPC e se encontrava em
vias de operacionalização, quando a pandemia
suspendeu tudo e as condições de retomada
ficaram suspensas e sem perspectiva até o
final do ano.
A Fundação Gaia integrou o projeto ‘Fim
do Futuro? Um Manifesto Artístico’, enviado
para captação de recursos por edital SEDAC
nº 09/2020 – projetos Aldir Blanc pela Lei
de Incentivo Pró Cultura – RS, através do
produtor cultural Tommaso Mottironi. O projeto
reuniu um coletivo de artistas para produção
de obras que traduzissem a mensagem de
José Lutzenberger expressa no livro O Fim do
Futuro: Manifesto Ecológico, escrito na década
de 70 e de uma atualidade impressionante. O
livro seria reeditado, as obras apresentadas
em exposições e doadas para espaços como o
Rincão Gaia e o Jardim Lutzenberger na CCMQ
em Porto Alegre. Também estavam previstas
oficinas artísticas com indígenas e quilombolas.
Entretanto, o projeto não foi aprovado.
A Fundação Gaia entrou como referência
de apoio ao projeto EcoARTivism de autoria de
Recicleide para Prince Claus Fund for Culture
and Development e Goethe Institut, mas não
houveram outros desdobramentos.
A
instituição
parceira
The
Gaia
Foundation efetivou ampla postagem em seu
site em homenagem a José Lutzenberger
e preparou reedição da tradução para o
inglês da edição revisada do livro de Francis
Chaboussou, na qual consta também prefácio

de Lutz, a ser lançada durante a Oxford Real
Farming Conference em janeiro de 2021.
O agrônomo a frente do Centro Ecológico,
Laércio Meirelles, publicou o livro “Vozes da
Agricultura Ecológica”. São 20 capítulos, 19
deles com relatos de famílias agricultoras
ecologistas com as quais ele trabalhou toda
sua vida e com resgate de momentos junto
à Lutzenberger. A Fundação Gaia apoiou a
iniciativa com aquisição de 20 unidades.
O Prêmio José Lutzenberger de
Jornalismo foi descontinuado em 2020, pelo
encerramento do apoio provido pela Braskem.
A ARI – Associação Riograndense de Imprensa
buscou mantê-lo através de nova parceria com
o Fórum Internacional de Gestão Ambiental –
FIGA, que teria sua 10ª edição em 2020, mas
a ideia não vingou.
Jardim Lutzenberger – Casa de Cultura
Mário Quintana:
Iniciado em 2003 com apoio da
instituição austríaca Sunnseitn Institut e
sujeito a sucessivas melhorias, incluindo
aporte de recursos via Lei de Incentivo –
LIC, por parte da empresa de medicamentos
Multilab, o Jardim Lutz contou com o apoio
da Braskem de março de 2009 até o final de
2019. Em 2020 o espaço passou a ser adotado
pela empresa Stihl e incluir contribuições de
Lara Lutzenberger sobre cidadania planetária
e proteção ambiental, bem como fotografias
de Paulo Backes em postagens nas suas
redes sociais. Os posts veiculados em 2020
versaram sobre os temas Jardim Lutz, Mata
Atlântica, Meio Ambiente, Florestas, Poluição
e Amazônia.
Em julho, Diego Groisman assumiu
como novo diretor na CCQM.
Em março a operadora de telefonia VIVO
fez uma gravação publicitária no Jardim, mas
logo em seguida a pandemia, infelizmente,

inviabilizou todo e qualquer tipo de visitação e
iniciativa cultural, cabendo um agradecimento
especial à Stihl, graças a qual foi possível
manter o espaço ao longo desse ano tão difícil.
A manutenção deste com o devido cuidado
rotineiro de suas plantas, prosseguiu sob
responsabilidade de Paulo Backes, que havia
assumido essa função em outubro do ano
anterior.
Em novembro foram reposicionados e
transplantados vários vasos com o apoio da
equipe da empresa Vida.

PRODUTOS COMERCIAIS

Para divulgar as ideias de seu fundador
e de outros autores relacionados com Ecologia
e Sustentabilidade, o Armazém do Rincão
segue oferecendo vários títulos de livros.
Da produção local, feita no Rincão Gaia,
são oferecidas compotas diversas e várias
espécies de cactáceas e suculentas.
Nesse ano tão difícil, a venda desses
produtos próprios para rede informal de
amigos foi um pequeno, mas importante,
reforço para ajudar na superação da queda
abrupta das receitas obtidas com os visitantes
e participantes de oficinas. Ao final do ano,
foram impressos os primeiros rótulos para
melhor apresentação desses produtos. A
criação é assinada por Alexandre de Freitas.
Camisetas de Tia Laura e Criações
Malhas de Rio Pardo; patchwork de Graziela
Dolci Alves de Pantano Grande, bonecos de
Jaqueline Oliveira, marcadores de livro na
técnica de amigurumi de Rachel Lautrec;
pedras pintadas de Marise Seer, bem como
canecas com reprodução de imagem do diário
de infância de José Lutzenberger integram a
lojinha institucional. Também há colares de
pedras semipreciosas e macramê produzidos
pelo artesão Carlos del Vecchio de Farroupilha,
porta-incensos no formato de micro galpões

e churrasqueiras decorativas, bem como imãs
de geladeira reproduzindo fotos do Rincão
Gaia feitas pela equipe institucional. Em 2020
foram incorporados vasos cerâmicos com
pintura de restos de esmaltes de manicure e
sacolas exclusivas, confeccionadas com restos
de tecidos de estofaria e com design especial
para acomodar garrafas, mateira, vasos e/ou
compotas.

CURSOS, OFICINAS E PALESTRAS

Cursos:
Em 2020 a Fundação Gaia limitouse aos seguintes cursos e programações no
Rincão Gaia por decorrência da pandemia:
- Yoga e Auto-Cuidado c/ Taís Fonseca 		
e 14 participantes – 25 e 26/01;
- Carnaval com c/ Alexandre Rates de
Freitas e 05 participantes – 22 a 25/02;
- 2do Bike Tour Rincão Gaia c/ 48
participantes – 07 e 08/03;
- Compostagem, Ecologia do Solo e
Criação de Minhocas c/ Alexandre Rates de
Freitas e 3 participantes - 20 e 21 de Junho; e
- Ano Novo 2020-21 com Alexandre
Rates de Freitas e 12 participantes - 31/12 –
03/01/21.
Imersão em Aquarela e Natureza com
Carlos Wladimirsky, Retiro de Meditação;
A Super Lua no Rincão Gaia – Oficina de
Astronomia; Feijoada; Introdução à Terapia
Ayurveda; e Caminhada e Corrida Rural;
também previstos, tiveram, infelizmente, de
ser cancelados.
Informes e divulgações mantiveramse através do Facebook, site, Instagram,
Whatsapp e informativo institucionais.

PARTICIPAÇÃO EM INICIATIVAS, EVENTOS E NA
MÍDIA

Houve a participação nos seguintes
eventos e iniciativas de terceiros:
Assinatura
de
carta-modelo
da
ong Survival International, endereçada a
representantes do governo britânico, nações
unidas e comunidade europeia para alertar
da necessidade de integrar-se os povos
tradicionais e aborígenas no desafio de manter
áreas naturais preservadas. Em setembro;
Manifesto junto à EU para que os povos
tradicionais e indígenas sejam considerados
e mantidos nas áreas de preservação
permanente. Lara Lutzenberger em 03 de
setembro;
Conversa on-line com alunos do 6to
ano do Colégio La Salle Santo Antônio de
Porto Alegre/RS sobre natureza, Rincão Gaia
e Lutzenberger. Lara Lutzenberger em 08 de
outubro;
Palestra com Juremir Machado e
Eneida Braga no Painel ‘Tempos de Pandemia:
Demasiado Des-humano’ na Jornada Online
Continuada 2020 - Faces da Des-Humanização,
da SIG SIGMUND FREUD ASSOCIAÇÃO
PSICANALÍTICA/RS. Lara Lutzenberger em 07
de novembro;
Palestra junto à Ailton Krenak no
Festivalpoa2020 – Exponencialidade para
Pessoas no Painel: ‘Diálogos da Biodiversidade’,
iniciativa conjunta do consórcio ‘Aliança
para Inovação’, encabeçado por PUC, UFRGS
e Unisinos. Lara Lutzenberger em 05 de
dezembro;
Apresentação de painel Minas do
Camaquã e Guaritas: Flora de Interesse
para a conservação e Desafios, no workshop
‘Biologia e Conservação de Cactos Ameaçados
e seus Polinizadores - implementação de
Ações previstas no PAN Cactáceas’, iniciativa
da Plebeia, UFMG, Jardim Botânico de POA e
Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.
João Larocca em 11 de dezembro;

Mensagens aos deputados para que
vetassem a PL260 a favor da flexibilização
do uso de agrotóxicos sem registro em seus
países de origem, com mediação de Eduardo
Raguse da AMA. Lara e Lilly Lutzenberger em
16 de dezembro.
Também houve presença nos seguintes
eventos sócio culturais e iniciativas de
militância ambiental:
- Seminário virtual para celebrar os
40 anos do Prêmio Right Livelihood: ‘Cultura
para la Transformación de la Sociedad
Humana, com Boaventura de Sousa Santos
(Sociólogo, Portugal), Magdalena Max-Neef
(Actriz, Presidente da Fundación Manfred MaxNeef, Chile), Freddy Ñáñez (Político, poeta,
Venezuela) e Moderadora Nayla Azzinnari
(Coordenadora de Comunicação para América
Latina, Fundación Right Livelihood. Lara
Lutzenberger em 02 de setembro;
Seminário Infância e Natureza, da
Semente - Mostra Infantil de Cinema e
Sustentabilidade, da Okna Produções e com
apoio da Virada Sustentável. Lara Lutzenberger
em 24 de outubro;
Reunião emergencial virtual organizada
por coletivo de entidades junto ao Governador
do Estado, Eduardo Leite, com manifestação
contrária à PL 260/20 que propõe passar a
permitir o cadastro no Brasil de agrotóxicos
sem autorização de uso no seu país de origem.
Alexandre de Freitas em 08 de dezembro;

Foram
entrevistas:

concedidas

as

seguintes

PARCERIA

Lara Lutzenberger:
Em janeiro:
texto para ZH sobre a perspectiva de
nova mina de carvão em Eldorado do Sul/RS;
Em março:
gravação de podcast sobre Porto Alegre
e sua relação com o Guaíba com Marlise Brenol
/ Mínima Produtora;
gravação de podcast sobre aquecimento
global e sobre projetos de limpeza da orla
marítima, com Eduardo Matos / Rádio Gaúcha.
Em abril:
texto para ZH sobre o coronavírus;
Em agosto:
entrevista sobre o Rincão Gaia para
ampla matéria de capa no Jornal Gazeta do
Sul;
matéria na Edição Vida e Viagem de
Ticiano Osório da ZH sobre abertura do Rincão
como opção de refúgio.
Em setembro:
entrevista do Curso de Jornalismo
da PUC/RS com Nikolas sobre impactos do
desmatamento na Amazônia
Em outubro:
gravações por whatssapp para Curso
de Jornalismo da PUC /RS com Jonas Melgare
de Bem, sobre queimadas da Amazônia e
do Pantanal; riscos inerentes aos desastres
ambientais que se sucedem, agricultura
familiar e consumo de carne.
Em novembro:
entrevista para Revista de Psicanálise
SIG - Sigmund Freud Associação Psicanalítica/
RS nº2 -2020, vinculada à Jornada Online
Continuada do mesmo ano.
Lilly Lutzenberger:
Em janeiro:
gravações para canal Lutz Global,
iniciativa da professora Elenita Malta e seus
alunos com financiamento do CNPq, sobre o
acervo de Lutzenberger, a Casa e o Jardim
Lutzenberger.

Escola de Educação Infantil Pato –
Projeto Crianças Cultivando Gaia
Driblando as dificuldades impostas pela
pandemia e na esperança de sua reversão,
manteve-se o canteiro produtivo até novembro,
quando foi anunciado o triste fechamento da
escola Pato. O projeto do espaço no Parque
Marinha do Brasil de Porto Alegre/RS, havia
sido inaugurado no âmbito das festividades
dos 45 anos da Escola de Educação Infantil
Pato em 2012. As atividades ainda realizadas
em 2020 junto ao grupo 5 consistiram de:
Apresentação de vagens de feijão
colhidas pela diretora da escola;
Colheita de espigas de milho e
amendoim;
Plantio de lentilha e linho no canteiro
da Pato realizado por Laura e Lara e com
participação de Mauricio e Jasmim, gravandose um pequeno vídeo para os alunos da escola,
em 03 de junho. Em agosto, Lara Lutzenberger
gravou novo vídeo atualizando as crianças do
estágio de desenvolvimento das mudas, que
chegaram a florescer. Entretanto, no último
fim de semana de setembro, uma equipe
terceirizada da COOTRAVIPA para roçada
no parque, avançou de forma impensada
sobre os cultivos, eliminando estes e outras
ornamentais e medicinais. O incidente foi
oficialmente reclamado junto à SMAM, mas
na sequência a própria escola encerrou suas
atividades e todas as atividades no canteiro
foram encerradas.
A partir dessa nova realidade o desafio
passou a ser encontrar um novo destino para
o espaço.

O PROJETO AMBIENTAL GAIA VILLAGE

Introdução:
Com foco em sustentabilidade, o projeto
se desenvolve a partir de área prístina em
Garopaba, Santa Catarina. Ambiciona criar
um exemplo de ambiente amigável para a
interação entre a espécie humana e o todo
- o Sistema Vivo - Gaia - na implantação de
assentamento de baixo impacto. Foram do
Professor e ambientalista José Lutzenberger,
em 1997, as primeiras formulações para a
concepção deste Projeto que visa propor,
planejar, implementar e demonstrar soluções
ambientalmente responsáveis em direção a
um desenvolvimento sustentável.
Com o acompanhamento da Fundação
Gaia, desde o início de seus trabalhos,
oportuniza à comunidade local e aos
representantes dos diversos órgãos públicos
a problematização e vivência dos princípios
da sustentabilidade, através de encontros,
sensibilizações, seminários, estágios, visitas
demonstrativas, capacitações e participação
em coletivos. Os trabalhos no Projeto Gaia
Village são organizados em sete programas,
cada qual envolvendo estudos e técnicas
que têm atraído atenção de pesquisadores e
comunidade.
O Programa de Desenvolvimento
Humano tem como propósito difundir conceitos
e práticas de responsabilidade ambiental,
incentivando ações que transformem o processo
de uso e ocupação do território na direção de
um modelo de desenvolvimento sustentável.
Abarca iniciativas na sede do Projeto e se
expande pela construção e consolidação de
redes e parcerias com indivíduos, comunidades,
ONGs e órgãos de governos. Para além de
oferecer acolhida e capacitação aos parceiros,
visitantes, voluntários, estagiários e membros
de redes, o Gaia também atua com vistas
ao desenvolvimento do potencial de seus
colaboradores, utilizando ferramentas como
a gestão e liderança em círculo, em processo
continuo de criação de inteligência coletiva.

O
Programa
de
Preservação
e
Recuperação de Ecossistemas inclui a
restrição de acesso e o isolamento de áreas
para preservação, e medidas para aumentar
a biodiversidade, especialmente através da
produção e plantio de espécies nativas da
mata atlântica.
O Programa de Produção Rural
Sustentável privilegia o manejo do rebanho
de búfalos nos padrões de criação orgânica,
observando-se os períodos adequados de
descanso das pastagens, e demonstrando o
melhoramento da qualidade e ampliação da
diversidade de vegetação nas pastagens, bem
como a sanidade do rebanho. O Programa
contempla ainda a produção de mel orgânico,
em parceria com Associação de Apicultores
local, e também o incentivo e infraestrutura
para a continuidade da cultura da pesca
tradicional da tainha na praia do Ouvidor.
O Programa de Infraestrutura e
Edificações explora alternativas construtivas
de baixo impacto considerando critérios de
sustentabilidade, como estudos sobre as
potencialidades e fragilidades dos locais de
implantação e suas condicionantes naturais, a
redução do impacto paisagístico pela integração
com o entorno e uso de vegetações do lugar,
utilização de conceitos de biomimetismo,
bioconstrução.
No escopo do Programa de Tecnologias
Ambientalmente Amigáveis
são estudadas
e implementadas soluções de baixo impacto
ambiental com vistas a demonstrar seu
funcionamento e replicabilidade, como no
tratamento de águas servidas e resíduos
cloacais, reciclagem de resíduos orgânicos,
geração de energias limpas (fotovoltaica e
eólica) e aquecimento passivo d’água, busca
de conforto térmico através da utilização de
telhados vegetados, insolação e ventilação
de ambientes, reciclagem e reutilização de
materiais construtivos, desenvolvimento de
usos para materiais localmente disponíveis.

Com o Programa de Saúde Sustentável,
o Gaia Village propicia, em escolas, associações
e na sede do projeto, a realização de oficinas
de alimentação saudável e a prática de receitas
de aproveitamento de alimentos ou partes de
vegetais pouco valorizadas como talos, cascas
e folhas, divulgando os ensinamentos de Dra.
Clara Brandão.
E o Programa de Sensibilização e
Educação Ambiental, que envolve ações de
visitas guiadas ao projeto, palestras, oficinas,
cursos e seminários sobre temas relacionados.
E, em direto contato com a comunidade
escolar, desde 2000, mobiliza um universo de
28 escolas através de projetos continuados de
educação ambiental no escopo do Programa
de Sensibilização e Educação Ambiental Prof.
José Lutzenberger, que alcançou estabelecerse como política pública municipal consolidada
em Garopaba.
Este documento enfatiza as ações
empreendidas durante o ano de 2020 de
dois destes programas, onde neste ano se
observou-se mais ampla e direta interação com
a comunidade: o Programa de Sensibilização
e Educação Ambiental e o Programa de
Desenvolvimento Humano.

PROGRAMA DE
AMBIENTAL

SENSIBILIZAÇÃO

Desde 2001, durante o ano letivo, em
um processo de construção e desenvolvimento,
é empreendido o Programa de Sensibilização e
Educação Ambiental Prof. José Lutzenberger.
É resultado da parceria entre a Prefeitura
Municipal de Garopaba (através da Secretaria
de Educação e Cultura), a Fundação Gaia e o
Projeto Gaia Village com o apoio da Fundação
Evoluos.
Neste
ano
de
2020,
diversos
acontecimentos que assolaram o Brasil e o
mundo como ciclones, secas, ameaças de
tempestades de insetos e principalmente a
pandemia de COVID 19 (novo coronavírus)
determinaram
ajustes
na
temática
e
metodologia do Programa.
Os
objetivos
do
Programa
de
Sensibilização e Educação Ambiental Professor
José Lutzenberger são:
•

Sensibilizar equipes pedagógicas,
alunos e seus familiares às questões
ambientais, partindo do local para o global;
• Exercitar a transversalidade dos
conteúdos
curriculares,
problematizando
sustentabilidade e meio ambiente;
• Criar ambiente em que aflore a
criatividade;
• Valorizar iniciativas e processos
originados na comunidade escolar;
• Contribuir na formação da cidadania
na escola e sensibilizar a comunidade; e,
• Estimular a formação de redes de
parcerias.
Fruto da experiência e reflexão sobre
o percurso de 19 anos, a presente edição
envolveu 24 escolas de Garopaba (19 escolas
públicas municipais, 2 escolas particulares,
2 escolas Estaduais e 1 escola Federal) além
de uma escola Estadual do município vizinho,

E

EDUCAÇÃO

Imbituba, conforme lista abaixo. Mobilizou
diretamente 2.141 estudantes, do préescolar ao ensino médio e 206 professores
e indiretamente aproximadamente 4.000
estudantes.
Escola

Bairro

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS
C.E.I.M Areias de Palhocinha

Areias de Palhocinha

C.E.I.M Encantada

Encantada

C.E.I.M. Maria das Graças Abreu dos Santos

Ambrósio

C.E.I.M Othília Maria Teixeira

Limpa

C.E.I.M Profª Maria Marta Ribeiro Sanseverino

Campo D’Una

C.E.I.M Acácio Bento

Costa do Macacu

C.E.I.M Isidro Manoel de Amorim

Areias de Ambrósio

ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDAMENTAIS
E.M.E.F. Profª Constância Lopes Pereira

Gamboa

E.M.E.F. Aduci Arbues do Nascimento

Siriú

E.M.E.F. Pinguirito

Pinguirito

E.M.E.F. Maria da Silva Abreu

Ambrósio

E.M.E.F. Agostinho Botelho

Capão

E.M.E.F. Profª Jandira Luisa da Silva

Palhocinha

E.M.E.F. Paula Martins Pereira

Areias de Palhocinha

E.M.E.F. Prof. Norberto José F. da Silva

Encantada

E.M.E.F. Januário Domingos Ferreira

Ressaca

E.M.E.F Cecílio Couto da Silveira

Ibiraquera

E.M.E.F. Salomão Silveira

Canto da Penha

ESCOLAS ESTADUAIS
EEB Maria Correa Saad

Campo D’Una

EEB Luiz Carlos Luiz

Ambrósio

EEB João Guimarães Cabral

Município imbituba

INSTITUTO FEDERAL
IFSC Garopaba

Campo D’Una

ESCOLAS PARTICULARES
Colégio Curupira

Centro

Escola Arvoredo

Centro

Planejamento de Ações
A coordenação do Programa, composta
pela Secretaria de Educação de Garopaba e
Fundação Gaia/ Projeto Gaia Village, reuniu-se
com o intuito de definir as linhas estratégicas de
continuidade dos projetos de responsabilidade
socioambiental nas escolas em 2020. Neste
ano, devido aos acontecimentos citados
acima, principalmente a pandemia de COVID
19 (novo coronavírus), o planejamento teve
um novo formato. A pandemia trouxe consigo
o isolamento social forçando as atividades
em casa, especialmente das crianças e dos
professores. Por este motivo, foi reestruturado
um programa para acontecer 100% online.
A metodologia definida foi identificar um
representante de cada escola (podendo ser
dirigente ou professor engajado) para discutir
a situação atual e a partir dessa troca de
idéias estabelecer o formato do Programa de
Sensibilização e Educação Ambiental Prof. José
Lutzenberger neste ano atípico.
Reunião com Dirigentes Escolares
Foi mantida a prática da reunião ampliada
da Coordenação do Programa com dirigentes
e coordenadores pedagógicos. No formato
virtual, na 1ª reunião do ano, o propósito
foi apresentar os resultados da avaliação da
edição anterior, quando 22 escolas avaliaram
metodologia, ações e resultados obtidos em
2019 com relação às atividades de educação
ambiental. O encontro também lançou as
bases do Programa em 2020 onde as dirigentes
demonstraram grande interesse pela proposta
e se comprometeram em destinar pelo menos
uma representante para os encontros de
cocriação do Programa de 2020.
Reuniões nas Escolas
Após o alinhamento da coordenação,
o tradicional processo de visitação das
escolas transformou-se em reuniões virtuais
entre professores engajados das 25 escolas
participantes. Foram pelo menos 2 reuniões
com cada grupo escolar (Centros de Educação
Infantil, Escolas do Ensino Fundamental I (1º
ao 5º ano) e Escolas do ensino Fundamental
2 (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º
ano). Na primeira reunião do ciclo, aconteceu
um “brainstorming”, onde foram propostos

alguns questionamentos referentes à reflexão
do papel da humanidade nos acontecimentos
planetários,
buscando
a
partilha,
o
aprofundamento e expansão da visão, sempre
abarcando diversos pontos vista, em uma
troca muito rica sobre os desafios deste “novo
normal”. O segundo encontro do ciclo objetivou
criar metodologias possíveis e replicáveis para
que alcançassem o propósito de estimular
reflexões relevantes ao maior número de
pessoas da comunidade escolar.
Cada um dos grupos escolares escolheu
uma jornada diferente para trazer as propostas
socioambientais aos seus estudantes.
Os Centros de Educação Infantil
Na reunião com os representantes dos
Centros de Educação Infantil (CEIs), que abarca
crianças de 1 a 6 anos, o “brainstorming”
mostrou que os CEIs estavam com grandes
desafios, mas em geral enxergando-os como
oportunidade. “Este período que estamos
vivendo não está sendo fácil para ninguém,
mas eu acho que esses momentos nos
fortalecem, esses eventos nos fortalecem.”
é a fala da Diretora Maria Elizabeth do CEI
Acácio Bento. As participantes manifestaram
a vontade de trabalharem juntas. Foi unânime
a escolha da metodologia da nuvem de
palavras. Além disso, propuseram a construção
coletiva de uma escultura com elementos
da natureza que circulou de CEI em CEI,
construída coletivamente pelos estudantes e
posteriormente exposta em local público de
grande circulação. Além disso, todos envolvidos
sugeriram que a Mostra buscasse educadores
que trabalham com o Brincar Eurístico para
fazer uma formação com todos os professores
da rede e minimizar, e se possível eliminar,
os brinquedos de plástico e EVA dentro das
escolas.
As Escolas de Ensino Fundamental
1 (1º ao 5º ano)
A inclusão do Programa de Educação
Ambiental (Mostra Lutz) no calendário
escolar destas escolas se mostrou efetiva,
pois pode-se perceber que as escolas tinham
em seus planos pedagógicos diversas ações
socioambientais que buscaram, com ajuda da
coordenação do Programa, adaptar à realidade

imposta pela pandemia. Além desses trabalhos
independentes, 10 das 11 escolas elegeram a
nuvem de palavras como uma metodologia
para gerar reflexão na comunidade escolar e
se animaram em participar da proposta.
As Escolas de Fundamental 2 (6º ao
9º ano) e Ensino Médio
Foram 6 reuniões com este grupo ao
longo do ano onde participaram representantes
do IFSC Garopaba, das escolas estaduais EEB
Maria Corrêa Saad e EEB Luis Carlos Luiz de
Garopaba e a EEB João Guimarães Cabral
de Imbituba e também da escola particular
Curupira. Os encontros foram muito ricos e de
muitas trocas e desde o início todos aceitaram
o desafio de trabalhar em conjunto para
oportunizar aos jovens um espaço de reflexão
deste “Novo Normal”. Aos poucos foram
desenhando uma mostra midiática que partia
do questionamento “O mundo que temos,
já sabemos, mas que mundo queremos?”.
Esta reflexão guiou cada professor com
discussões online e culminou em trabalhos
diversos trazendo diferentes perspectivas dos
estudantes (mais detalhes no item 2.2.5).
Algumas das escolas também adotaram a
nuvem de palavras como uma metodologia.
Ações
Oficinas
Um ano tão diferente exigiu da
organização do Programa adaptações das
oficinas às necessidades destes tempos.
Foram disponibilizadas 14 oficinas temáticas,
facilitadas pela equipe do Gaia e parceiros,
sobre os títulos listados na tabela abaixo. As
oficinas foram sugeridas em 3 modalidades:
Presencial com todos os protocolos sanitários
(exclusiva para professores), Online ao vivo
e Online Gravada. Estas últimas, apesar de
serem gravadas, foram personalizadas, ou
seja, foram feitas ou adaptadas sob demanda
para a turma que demandou, onde buscou-se
sempre fazer uma introdução citando o nome
da escola e até mesmo da professora que
solicitou. É relevante dizer que para estimular
os estudantes, foi criada uma personagem: a
“Flora”, uma menina virtual que apresentou
os ensinamentos em forma de desenho
animado. Foram contempladas, de maneira

direta, 321 estudantes e 106 educadores e
indireta, cerca de 1600 estudantes, uma vez
que os professores declararam ter aplicado as
metodologias em diversas turmas. Conforme
Produção de Vídeos
A partir das capacitações para elaborar
roteiros, captar imagens e editar vídeos,
realizadas desde 2017,
em toda a rede,
evidencia-se a experiência das Escolas em
criar vídeos para se comunicar. A maioria
das escolas responsabilizou-se pela criação
dos seus vídeos. De forma cooperativa,
professores e estudantes, produziram vídeos
abordando seus respectivos projetos escolares
e que foram levados ao evento final, passando
a integrar o Canal do Youtube www.youtube.
com/mostralutz .
Neste ano, o trabalho cooperativo entre
professores, estudantes e equipe do Gaia
resultou na criação de 33 vídeos sobre os
temas: A Criança e a Natureza na Educação
Infantil de Garopaba; a Conscientização,
Separação, Reuso e Reciclagem de resíduos;
Plantar, cuidar e respirar; Conhecer para
Preservar - Resgate de Valores: Solidariedade
e Sustentabilidade; Corpo e mente saudáveis
em Tempo de Pandemia; Cabe ressaltar que
a pandemia impôs às escolas que utilizassem
cada vez mais recursos audiovisuais para
engajar seus estudantes, uma vez que a
educação em Garopaba aconteceu, durante
todo o ano de 2020, de forma 100% remota.
Desafio Lixo Zero - Uma política
permanente nas escolas de Garopaba
A pandemia não desestimulou as
escolas a continuarem seu consistente
trabalho de Conscientização, Separação e
Reciclagem dos resíduos dos bairros da nossa
cidade! Da Encantada à Gamboa, passando
pela Ibiraquera, as crianças estão com foco
no Lixo Zero! Porque o lixo não existe, é só
a coisa certa no lugar errado! Trataram deste
tema 5 escolas com 12 produções audiovisuais
que podem ser vistas nesta playlist: https://
youtube.com/playlist?list=PLmGGo3avR2a_
HoSlVm4kCuiuYf6gXcTt9

Plantar, cuidar e respirar - Uma, ou
várias, mudinhas simbólicas

A Criança e a Natureza na Educação
Infantil de Garopaba

Os dias de plantio em grupo, onde
todos os estudantes iam para um lugar
na escola ou em uma área verde plantar
algumas árvores, ficaram para trás e ficarão
para o futuro. Em 2020 o plantio foi solitário
e “familiar”, cada um na sua casa depositou
sua esperança pela VIDA em uma muda, o
que se transformou em centenas de mudas
plantadas na nossa Garopaba, sejam de
árvores, sejam hortas caseiras, antes nos
pátios escolares, agora nas nossas casas e
pátios! Trataram deste tema 9 escolas com
11 produções audiovisuais que podem ser
vistas nesta playlist: https://youtube.com/
list?list=PLmGGo3avR2a9068M0I6ODx6gBC_
QQ-nTa

2020
foi
marcado
por
alguns
questionamentos no Município de Garopaba,
quando se trata de Educação Infantil Qual
a relação entre a criança e a natureza? Que
materiais estão sendo ofertados para as
nossas crianças? É preciso o uso de tanto EVA
e plástico? Como trazer mais materiais não
estruturados e mais elementos da natureza
para as salas referências da Educação Infantil?
Algumas das respostas que os CEIs têm
encontrado estão nestes 4 trabalhos criados
por 7 Centros de Educação Infantil de Garopaba
que podem ser vistos nesta playlist: https://
youtube.com/playlist?list=PLmGGo3avR2a_
UgunPxGyU2-WobZst1aH8

Conhecer
para
Preservar
Resgate de Valores:
Solidariedade e
Sustentabilidade
O “Novo normal” nos fez encarar
realidades muito distintas, muitas negativas,
mas muitas positivas também! A busca pelas
nossas tradições e resgate de valores como
a importância da Família e a Solidariedade
marcaram o presente e renovam a esperança
de dias melhores para a humanidade.
Estendendo esse olhar de buscar conhecer
nossa cultura para preservá-la olhamos pela
janela e entendemos que não só a humanidade
está na Terra e que a EMPATIA com todos os
seres traz o equilíbrio que precisamos para
a sustentabilidade. Trataram deste tema 4
escolas com 4 produções audiovisuais que
podem ser vistas nesta playlist: https://
youtube.com/t?list=PLmGGo3avR2a_5e9aIX0
W1n6IhLRjkRduc

A Saúde em primeiro lugar - Corpo e
mente saudáveis em Tempo de Pandemia
Muitas vezes ouvimos estas expressões
“Saúde é o que importa”, “Saúde em primeiro
lugar”. Estas interjeições, nunca foram tão
verdadeiras e levadas ao extremo quanto no
ano de 2020. Saúde de fato é o que importa!
E “prevenir é melhor que remediar”, já diz
o velho ditado. A alimentação saudável é
política permanente nas escolas do Município
de Garopaba, inclusive merenda orgânica de
produtores locais é o que se encontra nas mesas
dos refeitórios das escolas. Entretanto, em um
ano como este, lembrar aos estudantes sobre a
alimentação saudável e a prática de exercícios
foi também papel da escola. Trataram deste
tema 2 escolas com 2 produções audiovisuais
que podem ser vistas nesta playlist: https://
youtube.com/playlist?list=PLmGGo3avR2a_
arPBCAoxufYW9N2-3ffXW

depoimento ou uma frase sobre a atividade de
reflexão. Foram 267 depoimentos, dos quais
alguns foram escolhidos para integrar este
relatório, como pode ser visto abaixo. Todos
os comentários podem ser vistos nas redes
sociais da Mostra Lutz (facebook e instagram)
nas postagens das Nuvens de Palavras de cada
uma das instituições.
“Importante
abrir
espaço
neste
momento para falar de sentimentos, a
grandeza da transformação que a pandemia
trouxe para vida das pessoas é impossível que
alguém saia psicologicamente igual ao que
entrou.” (Professor de Centro de Educação
Infantil)
Nuvem de Palavras: Um Projeto de
sensibilização
O principal objetivo da proposta feita
através da ferramenta “nuvem de palavras”,
foi provocar um momento de reflexão na
comunidade escolar através de 5 palavras que
pudessem expressar seus sentimentos em
relação a um ano em que ocorreram diversos
fenômenos que fugiram ao controle da
humanidade e afetaram o dia a dia das nossas
comunidades, tais
como ciclones, secas,
tempestades de pragas e principalmente
a pandemia que gerou a necessidade de
isolamento social neste ano de 2020.
Foi adotado um formulário via google
forms e enviado aos dirigentes escolares,
professores, estudantes e famílias. Estipulouse uma data para o envio dessas respostas
para que houvesse tempo hábil de fazer a
contagem dessas palavras e para a produção
da nuvem de palavras. Foram separados por
classe todas as escolas participantes, além das
equipes: Centros de Educação Infantil (CEIs),
Escolas Municipais de Ensino Fundamental
(EMEFs), Escola de Educação Básica (que
abrange Fundamental 2 e Ensino Médio).
No total, houve retorno com 814
respostas, conforme pode ser verificado na
tabela abaixo. Dos 9 CEIs, 7 participaram.
Do ensino Fundamental I participaram 9 das
13 escolas e das Escolas de Educação Básica,
5 das 6 instituições do município, além de
uma escola do município vizinho, Imbituba.
Além das palavras, ao final do formulário,
os participantes puderam escrever um

“Achei bem legal, pensamos em grupo,
conversamos a respeito e fomos pontuando
as palavras.” (Família de criança de Centro de
Educação Infantil)
“Um ano de medo por o que estamos
vivendo, mas também um ano de alegria por
estarmos passando momentos de aprendizagem
em família, vendo o desenvolvimento das
crianças e ansiosos esperançosos que a vitória
vai chegar e logo teremos dias melhores”
(Família de estudante do Ensino Fundamental
I)
“Esse ano serviu para darmos valor até
mesmo as pequenas coisas.” (Estudante do
Ensino Fundamental II)
“Tudo que acontece na vida de ruim é
pra melhorar! ” (Estudante do Ensino Médio)
Os Centros de Educação Infantil
de Garopaba (CEIs), cada vez mais têm
trabalhado junto às crianças e suas famílias,
a importância da conexão entre a criança e a
natureza. Durante as reuniões de co-criação da
Mostra Lutz surgiu uma ideia que foi abraçada
por todas as instituições. A proposta foi
mobilizar as famílias a tirarem as crianças do
ambiente interno ou urbano (principalmente
nesse momento de pandemia e isolamento
social) e convidá-las a entrar em contato com
a natureza, podendo ser na praia, em uma
praça ou até no quintal de casa. A sugestão foi
que deixassem a criança explorar a vontade,
de forma que folhas, pedras, galhos, conchas,
raízes, cocos, frutos fossem usados para criar

e recriar brinquedos e brincadeiras. Além da
oportunidade de proporcionar aos pequenos
um momento ao ar livre, os pais e as crianças
foram estimulados a expandir sua consciência
para com a natureza, por meio de brincadeiras
com elementos naturais, possibilitando o
questionamento do consumo de brinquedos
tradicionais e elementos sintéticos. Ao final
da brincadeira as crianças eram convidadas a
trazer um ou mais destes elementos para a
instituição.
Ao chegar na instituição, foram
convidados a incluir o seu elemento em uma
escultura coletiva em formato de móbile, que
consistiu em uma estrutura de bambu com
fios de barbante de algodão. A estrutura fez
uma jornada entre 7 dos 8 CEIs de Garopaba,
permanecendo, em média, uma semana em
cada CEI para que os estudantes e suas famílias
pudessem agregar, de forma livre, os seus
elementos naturais, resultando num móbile
que terminou seu ciclo em uma exposição
acompanhado de um texto “Manifesto” criado
pelas instituições. A exposição aconteceu
do dia 14/12/2020 ao dia 07/01/2021 no
Supermercado Silveira, local de grande
circulação de pessoas na cidade. Este projeto
envolveu cerca de 80 famílias diretamente
e cerca de 440 famílias indiretamente. Os
registros do processo se transformaram em um
vídeo que pode ser visto neste link: https://
youtu.be/WUQ0O6ahJ9c .
Mostra Midiática: O mundo que
temos, já sabemos, mas que mundo
queremos?

depressão...
O mundo que temos, já sabemos...
Mas que mundo queremos?
Que Brasil queremos?
Que Cidade Queremos?
Que Escola Queremos?
Que Indivíduos Queremos?
Que Eu queremos?
Do que está batendo na sua porta...
o que faz bater mais forte o seu coração?
Faça parte da Mudança que você quer
para o mundo.”
As respostas vieram através de
fotografias, desenhos, peças publicitárias,
textos,
poesias,
montagens,
colagens,
“tiktoks”, curtas, longas. Foram 140 trabalhos
de estudantes recebidos e postados no
instagram da Mostra Lutz. https://www.
instagram.com/mostralutz/ .
Visitas ao Projeto Ambiental Gaia
Village
As escolas participantes da Mostra Lutz
costumam incluir o Projeto Ambiental Gaia
Village em suas atividades curriculares. Em
2020, devido à grave situação de calamidade
sanitária, não foram realizadas visitas de
escolas de Garopaba ao Projeto.
Parcerias
que
qualificaram
Programa nesta edição

o

A partir da criação coletiva de professores
engajados, a proposta para o Fundamental 2
e Ensino Médio foi uma mostra midiática. A
mensagem abaixo, que chegou aos estudantes
através de um vídeo (https://youtu.be/
kEtDWw6pxYc) produzido por professores
das diversas instituições que participaram do
projeto, provocava a reflexão dos estudantes
e os convidava para refletir e produzir usando
a sua criatividade.

A
coordenação
do
Programa
articula
parcerias
institucionais
visando
desenvolvimento de ações que inspirem,
qualifiquem e amplifiquem os projetos
escolares.

“Pandemia, ciclone, mudança climática,
desmatamento,
queimadas,
corrupção,
esgoto, lixo, agrotóxico, escola chata, aulas
sem sentido, saudades dos amigos, má
alimentação,
sedentarismo,
ansiedade,

Alecrim Correia, estudioso da Yoga e
Ayurveda proporcionou aos professores dois
momentos, em que através de uma partilha
do grupo, abriu uma sincera escuta desse Ser
humano que está no papel de educador. O

Alecrim Correia - Despertando sua
Autonomia como Educador - Refinando
suas atitudes humanas diante do viver de
todo dia

objetivo foi rever conceitos, acolher as dores e
desejos do corpo docente e até traçar um passo
a passo diante de um planejamento simples,
em forma de pequenas práticas diárias para
que se valide a mudança necessária e para
que cada um envolvido possa ter um gosto
de contemplar uma transformação real que se
anseia. Alguns depoimentos de participantes.
“Muita gratidão pelo dia de hoje !!! Aprendi
muito com o Alecrim. Tem coisas que eu não
tinha ainda percebido em mim, e você abriu
meus olhos, minha mente.” Prof. Deise Dala
Nora.
Oficinas gravadas e personalizadas
da ONG R3 Animal
A R3 Animal atua com resgate,
reabilitação e reintrodução de animais silvestres
em seus habitats originais. Sistematicamente
a ONG se faz presente no evento final da
Mostra Lutz, interagindo com os estudantes.
Este ano, a parceria se manteve, através
da disponibilidade de 2 oficinas gravadas e
personalizadas,
produzidas especialmente
para os estudantes de Garopaba. Utilizando
dinâmicas de jogo, que atraem os estudantes,
no vídeo “R3 na Praia”, a ONG mostra suas
atividades nas praias e os animais marinhos
mais encontrados na nossa região e no vídeo
“Lixo ou bicho” a ONG sensibiliza os estudantes
em relação ao descarte incorreto de resíduos.
Instituto
Costeiro

Monitoramento

Mirim

A oficina “Formação dos Oceanos” foi
ofertada para 20 Educadores e facilitada pelo
Instituto Monitoramento Mirim Costeiro, pela
oceanógrafa Caroline Schio. A oficina se propôs
a responder algumas perguntas: De onde
surgiu a água do mar? Por que ficou salgada?
Qual a importância dos oceanos: Quais os
impactos nos ecossistemas marinhos? Durante
a oficina foram realizados experimentos que
os educadores puderam replicar em suas
aulas. A Coordenadora Nídia Correia da EMEF
Pinguirito, que participou com toda sua equipe,
atestou “A Equipe amou a oficina, foi show!”.

Integração
multiplataforma
no
evento final - 19ª Edição da Mostra Lutz
Neste ano, o evento de encerramento
da 19ª Edição do Programa de Sensibilização
e Educação Ambiental Prof. José Lutzenberger,
teve lugar nos dias 1 e 2 de dezembro de forma
100% online. Esse evento, tradicionalmente,
é o momento em que a comunidade escolar
apresenta os resultados alcançados durante
o ano letivo, a partir das diversas ações e
projetos propostos no âmbito do Programa.
Nesta edição, com a impossibilidade de reunir
pessoas presencialmente, a Mostra final foi
idealizada para acolher os participantes em
um ambiente totalmente virtual. Todos os
canais e mídias do Programa (Blog, youtube,
facebook e instagram) repletos de conteúdos,
convidaram os estudantes a conhecerem o
trabalho das escolas e parceiros. Além disso,
uma programação com 8 atividades (rodas de
conversa, teatros, oficinas, visita virtual ao mini
museu do mar e solenidade de encerramento),
via aplicativo Zoom foi parametrizado com o
Youtube permitindo a interação de estudantes,
pais, professores, dirigentes, coordenação
e parceiros. Na ocasião do encerramento, é
uma tradição da Mostra Lutz a distribuição de
lembrancinhas às escolas como um gesto de
carinho pela participação. No entanto, como
2020 foi um ano atípico, onde a solidariedade
foi um dos valores mais trabalhados, as escolas
decidiram abrir mão dessa lembrancinha,
e decidiram utilizar o valor de custeio das
mesmas, para destinar a APAE de Garopaba.
Esse valor foi dobrado pelos patrocinadores
e entregue à Instituição. Nos dois dias de
evento houve em média 3.000 visualizações
no período dos 3 dias no canal do Youtube da
Mostra Lutz.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

No cumprimento de sua missão a
Fundação Gaia, através do Projeto Gaia
Village, tem atuado em diversas instâncias da
sociedade de Garopaba, onde busca pautar o
desenvolvimento sustentável e os princípios da
responsabilidade socioambiental. Esta atuação
é exercida junto aos conselhos em que tem
cadeira, em eventos que promove, em cursos,
palestras, oficinas que planeja e realiza por si
ou em parcerias, e em visitas que recebe à área
do Projeto Gaia Village. Em 2020, em razão da
Pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
que exigiu o isolamento social, os eventos
com a comunidade ocorreram somente até
março e as reuniões que outrora aconteciam
presenciais migraram para as plataformas de
reuniões online. Isso explica porque somaramse apenas 51 eventos dos quais participaram
874 pessoas, um número inferior comparado
ao do ano passado onde somaram-se 138
eventos dos quais participaram 5.458 pessoas.
Conselho Gestor da Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca – CONAPA BF
Em 2020 a Fundação Gaia participou
do CONAPA BF como representante das
ONGs Ambientalistas, exercendo a função
de Secretaria Geral. Atuou na convocação e
organização de plenárias, mediação, redação
de atas, mobilização e comunicação, além de
manutenção do Blog www.conapabaleiafranca.
wordpress.com. Neste ano, o Conselho Gestor
da APA da Baleia Franca – CONAPABF, reuniuse, excepcionalmente, apenas duas vezes
devido à situação de calamidade sanitária,
imposta pela pandemia de COVID 19.
Comissão
Interinstitucional
Educação Ambiental – CIEA/SDS

de

A Fundação Gaia integra a Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental
– CIEA, criada no âmbito da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável/SC. Em 2020,
foram realizadas 2 plenárias com a participação
de 35 pessoas.

Conselho
Municipal
Ambiente – COMDEMA

de

Meio

Em 2020, a Fundação Gaia se fez
presente no COMDEMA, órgão normativo,
consultivo, deliberativo e de assessoramento
da Prefeitura Municipal de Garopaba/SC,
nos assuntos referentes à proteção, uso e
preservação ambiental no âmbito do Município,
Foram realizadas 12 reuniões Plenárias, além
de reuniões de Grupos de Trabalho (GTs) dos
quais a Fundação Gaia fez parte de 4 dos 6,
sendo estes GT Fundação Meio Ambiente,
GT Redes Sociais, GT ETE Ressacada e GT
Loteamento do Morro da Vigia.
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente – CMDCA
O CMDCA- Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de
Garopaba tem caráter consultivo e deliberativo.
Cabe ao CMDCA
propor, acompanhar e
fiscalizar a execução das políticas públicas
desenvolvidas à criança e ao adolescente
bem como gerenciar o Fundo Municipal da
Infância e Adolescência. A Fundação Gaia é
registrada no CMDCA e atua como conselheira,
representando a sociedade civil organizada,
com reconhecida atuação com crianças e
jovens em Garopaba. Durante o ano de 2020,
o CMDCA promoveu 08 reuniões plenárias.
A Fundação Gaia continuou integrando a
comissão de elaboração de edital e análise de
projetos para obtenção de recursos do Fundo
da Infância e Adolescência / FIA.
Conselho
de
Municipal - CDM

Desenvolvimento

O
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento de Garopaba/CDM, conforme
previsto no Plano Diretor de Garopaba,
Lei 1.524 de 07 de abril de 2011, é órgão
colegiado de natureza permanente, consultiva,
fiscalizadora e propositiva. O CDM interage nos
processos de planejamento e gestão municipal
na área de desenvolvimento urbano e do plano

diretor. Em 2019, a Fundação Gaia – Legado
Lutzenberger foi eleita para ocupar a função
de Vice-Presidente do CDM. No ano de 2020
aconteceram 05 reuniões ordinárias.
CME

Conselho Municipal de Educação -

O CME de Garopaba foi criado em 21
de fevereiro de 1994, posteriormente, pela lei
1.347/2009 o mesmo foi alterado passando
a ser Consultivo, Deliberativo, Normativo e
Fiscalizador do Sistema Municipal de Ensino.
O Conselho têm em sua composição 11
conselheiros titulares e igual número de
suplentes, com as seguintes representações:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
professores
dos
seguintes
segmentos:
Estaduais, Municipais, Particulares, Diretores
das escola municipais, Entidade de atendimento
a educação especial, alunos matriculados em
escolas municipais, alunos matriculados em
escola particular ou estadual, representantes
da sociedade civil, de dirigentes de escolas
particulares e dos estudante. Após as eleições
de conselheiros, que ocorreu no dia 03 de
Novembro de 2020, e por meio do decreto
N.o 335 de 11 de Novembro de 2020, a
Fundação Gaia passa a compor o conselho
como representação da sociedade civil, e na
divisão dos conselheiros, a Fundação Gaia
passa a integrar a Comissão de Ensino Remoto
neste Conselho.
Eventos com a Comunidade
A Fundação Gaia e o Projeto Ambiental
Gaia
Village
mantêm
estreita
relação
com diversas instituições e iniciativas em
Garopaba e região, atuando sempre como
facilitador dos processos que dizem respeito
ao desenvolvimento e à sustentabilidade.
Acolhe em sua sede, apoia, e/ou participa,
de iniciativas que tenham potencial de
mobilização da comunidade para as questões
sócio ambientais.
Movimento ODS SC
Desde 2018 a Fundação Gaia é Signatária
do Movimento ODS SC, um Movimento de
voluntários, apartidário, plural e ecumênico,
constituído por pessoas e organizações que
se dispõem a contribuir com a construção de

um mundo mais pacífico, justo e sustentável
utilizando como diretriz a agenda 2030 que
consiste em um compromisso global assumido
em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil.
A agenda é coordenada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e propõe a ação de
governos, instituições, empresas e a sociedade
em geral para o enfrentamento dos maiores
desafios do mundo contemporâneo através da
definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que se desdobram em 169
metas a serem atingidos até 2030. Nesta agenda
estão previstas ações mundiais nas áreas de
erradicação da pobreza, segurança alimentar,
agricultura, saúde, educação, igualdade de
gênero, redução das desigualdades, energia,
água e saneamento, padrões sustentáveis
de produção e de consumo, mudança do
clima, cidades sustentáveis, proteção e uso
sustentável dos oceanos e dos ecossistemas
terrestres, crescimento econômico inclusivo,
infraestrutura, industrialização, entre outros.
O Movimento é formado por 12 comitês
regionais. Em 2020, a Fundação Gaia participou
de 2 reuniões em Assembléia Geral (com em
média 100 participantes) e 2 reuniões do
Comitê Regional da Grande Florianópolis (com
em média 25 participantes).
Yoga para a Comunidade no Gaia
Desde 2016 no Projeto Ambiental Gaia
Village, o ioguim Alecrim Correa oferece todas
as quartas feiras práticas de yoga à comunidade.
Exercícios, asanas (posturas) e respiração,
amenizam o stress do cotidiano, permitindo
aos participantes uma melhor sintonia entre
corpo e mente, base para a pacificação
interior, saúde e autoconhecimento. Em 2020,
a prática presencial teve início na segunda
semana de janeiro e se findou na segunda
semana de março com as determinações
nacionais de isolamento social, entretanto,
reconhecendo a necessidade da comunidade
(ainda agravada pelos desafios físicos e
psicológicos da pandemia), o parceiro Alecrim
manteve suas práticas transmitindo-as de sua
casa para as redes sociais, mantendo o hábito
dos praticantes e a amálgama formada entre
o grupo, mesmo que à distância.
Cursos e Oficinas
No decorrer de 2020, a Fundação Gaia/Gaia

Village promoveu e apoiou cursos e oficinas
relativos a questões sócio ambientais, como
a oficina de Dançaterapia, facilitada pelo
professor Pio Campo, a Oficina de Trabalho
sobre Zona Costeira de Santa Catarina,
facilitada por Jaqueline Eichenberg,
uma
iniciativa do Programa TerraMar, em parceria
com ICMBio, GIZ, Grupo Banco Mundial,
FUNBIO. E o Curso de Reciclagem de Condutor
Ambiental, com os instrutores Andre Behenck
Marques e Vagner Fagundes da Trilhas do Sul
de Tres Cachoeiras - RS.
Oficina de Dançaterapia
Nos dias 25 e 26 de janeiro, o Projeto
Ambiental Gaia Village acolheu oficina de
Dançaterapia, facilitada pelo professor Pio
Campo. Realizado no Espaço Ouvidor, o evento
reuniu 28 participantes. O evento, segundo
Alecrim Corrêa, organizador do evento, “Uma
preciosidade de tempo dilatado, através de
uma fina condução Pio Campo com sua graça,
descontração, dança e presença nos fez
convites dignos”.
Curso de Reciclagem de Condutores
Ambientais
Já no contexto pandêmico, com todos os
cuidados exigidos pela vigilância Sanitária, no
dia 14/12/2020 o Gaia recebeu os instrutores
André Behenck Marques e Vagner Fagundes,
da Trilhas do sul de Três Cachoeiras - RS,
para a realização do Curso de Reciclagem
de Condutor Ambiental, que contou com 9
participantes.
Visitas Guiadas ao Projeto Gaia
Village
Em 2020, a Fundação Gaia recebeu 03
instituições em visita ao Projeto Ambiental
Gaia
Village,
mediante
agendamento,
totalizando um público de 17 visitantes.Os
roteiros foram desenhados para atender aos
interesses específicos de cada um dos públicos,
permitindo a interação com iniciativas e
espaços que tendem a indicar a possibilidade
de soluções em direção ao desenvolvimento
sustentável.
Em diversos momentos das
visitas é possível desvendar tecnologias de
baixo impacto associadas às edificações, como

o reaproveitamento e reciclagem de materiais
nas construções, telhado verde, banheiro seco
de compostagem, aquecedor passivo d’água,
energia elétrica de origem fotovoltaica e eólica,
compostagem de resíduos domésticos e horta
orgânica. Noutros pontos estão os corredores
de fluxo de flora e fauna construídos, também
chamados de corredores de floresta. O
adensamento de bosques com essências
indígenas, a cobertura e reconstrução de
solos expostos, a substituição de plantas
exóticas por nativas, os cuidados preventivos
a erosão das encostas, a implantação de
ambientes aquáticos, assim como a criação de
rebanhos sob o sistema de pastoreio rotativo,
resultam na vivência de um lugar harmônico,
em que se processa significativo aumento da
biodiversidade na área do projeto. A linda
paisagem, seus biomas e a formação geológica
do lugar, emolduram o conjunto de conteúdos
apresentados.
Visita de Professores da Escola
Ateliê Viver e Conhecer
No dia 03/02/2020 Professores da
Escola Ateliê Viver e Conhecer se reuniram no
Gaia para dar início ao ano letivo. A escola tem
como projeto pedagógico o tema “Natureza
a primeira mestra do Ser Humano”, onde a
visita ao Gaia teve como intuito contribuir
para o desenvolvimento das atividades na
escola. Foram recebidas no Espaço Gaia com a
apresentação do projeto, com muita presença
fizeram questionamentos sobre o material
apresentado. Depois seguiram a campo
de trenzinho onde puderam conhecer os
corredores de florestas, ambientes aquáticos
construídos, criação de búfalos e edificações
sustentáveis no Ouvidor. Ao chegar à sede
foram recebidas com um delicioso lanche
preparado pela Carmen. A visita foi encerrada
com depoimentos carregados de gratidão por
estarem realmente presentes e abarcarem toda
informação elucidada. A Professora Rosandra
colocou que a experiência trouxe energia
equilíbrio, pois fez sentir a chuva, cheirinho
da mata que o propósito é levarem algumas
coisas daqui, principalmente a percepção de
estarem presentes.

Visita de Diretores da Escola do âmbito ambiental das escolas da rede pública
Meio Ambiente de São José
municipal. Vieram para conhecer a experiência
do Programa de Educação Ambiental José
No dia 13/02/2020 recebemos a visita Lutzenberger, visando replicar a metodologia
de Cinthya Persike, Diretora da Escola do em São José.
Meio Ambiente de São José e Marcelo Cipriani,
Diretor da Escola do Mar de São José. Ambas
voltadas para o desenvolvimento de ações no

APOIOS OBTIDOS

A Fundação Gaia registra o 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
nas rotinas, na divulgação e na recepção de
visitantes no Rincão Gaia, bem como em podas
de manutenção do pomar de cítricos, com
auxílio de Mauricio; doação de equipamento
Homebiogás, que acionou providencialmente
sua primeira chama a partir da fermentação
de restos de cozinha e esterco, em junho, na
véspera do curso de compostagem;
Empresa GA Werlang com apoio
técnico ao site da Fundação Gaia e outras
demandas afins através dos funcionários Juçara
Minotti e Willian Martins Munhoz, doação de
recursos para implantação do PPCI e parceria
no espaço Gaia Village em Garopaba/SC;
Empresa Stihl com recursos para
manutenção do Jardim Lutzenberger;
Empresa Vida com doação de
recursos para cobertura do déficit operacional,
correspondente a 61% do orçamento anual;
400 kg de base de substrato de casca de
eucalipto para uso nos vasos e canteiros do
Rincão Gaia; carga de composto e cinza
calcítica, bem como trator com caçamba para
o Rincão Gaia; 100 kg de terra para cultivos
no canteiro mantido com a Escola de Educação
Infantil Pato no Parque Marinha do Brasil
e pessoal para serviços de manutenção de
jardinagem no Jardim Lutzenberger;
Fernando Bergamin na viabilização
da renovação do trator;
João Luiz Maestri com doação de 1
carneiro e fração de vermífugo Zolvix;
Lara Lutzenberger na coordenação
das atividades e recursos financeiros para
aquisição de ar condicionado e pressurizador

com filtro para pressão de água em ambas
tocas; custos profissionais de arquiteto para
projeto de escadas; adequações sanitárias pela
pandemia, melhorias no bunker; aquisição de
caixa de luz; estofamento de 5 poltronas, 1
poltrona-cama e 1 banquinho para Toca dos
Coelhos; estofamento de 4 poltronas da Toca
Lutz;
Lilly Lutzenberger na organização
do acervo bibliográfico e fotográfico de
Lutzenberger e com doação de recursos
financeiros para aquisição de 1 ar condicionado
(Toca dos Coelhos); custos profissionais de
arquiteto para projeto escadas; adequações
sanitárias pela pandemia; melhorias no
bunker; e aquisição de caixa de luz;
Maria Inês Moellmann com carimbo
para imprimir logo do Rincão Gaia em
embalagens de papel;
Pedro
Longhi
com
apoio
nas
tratativas com a Stihl para adoção do Jardim
Lutzenberger;
Susana Burger com apoio técnico nas
atividades administrativo-contábeis.

