RELATÓRIO ANUAL
2021

r
b
.
g
r
o
.
a
i
www.fga
Foto: Cristian Illanes

INTRODUÇÃO

O

ano de 2021 foi um ano bastante
desafiador.

A pandemia seguiu fazendo suas vítimas e gerando paralisações em muitos
setores da vida de todos. Numa gangorra embalada de altos e baixos índices
de contágio, mais altos do que baixos, a
apreensão dominou a rotina dos dias.
Na Fundação Gaia estes foram tempos de sedimentar novas maneiras de levar adiante a bandeira e as práticas do
cuidado ambiental. Acolher grupos menores, às vezes individuais mesmo, definir
estratégias e divulgar a causa no formato
on-line e prosseguir plantando sementes
reais e metafóricas.

Conscientes de que os problemas precisam ser enfrentados parceladamente,
através do que está ao alcance de cada
um e através da união de esforços, constituiu-se um grupo de profissionais voluntários visando implantar sistemas de
produção e monitoramento do uso eficiente de energias renováveis para o suprimento local e divulgação destas junto
aos visitantes do Rincão Gaia.
Dito isso, abrimos esse relatório confiantes de que seus registros reafirmem
em cada um de nós o sentimento de que
é preciso mirar para frente sempre e que
se as intenções são boas, a energia é boa
e ânimo para prosseguir não há de faltar.

E haja energia para tanto desafio!
Aliás, dispor de energia é também um
objetivo crescente no que tange o suprimento dos múltiplos equipamentos e
facilidades do cotidiano. Além do esgotamento e riscos vinculados ao uso das
fontes fósseis e das grandes hidroelétricas, logo na virada desse ano para 2022
passamos a acompanhar com horror e
estarrecimento a guerra travada na Ucrânia e que, de imediato, colocou em risco
o suprimento de gás para o aquecimento
europeu no inverno vindouro. Sem gás e
com as diversas limitações inerentes ao
uso das fontes renováveis, as usinas nucleares e à carvão passaram a recuperar
algum espaço e assombrar nosso futuro.

Abraço,

Lara Lutzenberger
Presidente

ADMINISTRAÇÃO

dos cinco sentidos num ambiente que
integra ampla biodiversidade com
Objetivos e Recursos:
produção de alimentos sadios, com
O desafio diário da instituição é o de preservação da água e com habitações
contribuir para uma maior conscientiza- acolhedoras de formas e materiais
ção da sociedade acerca dos desafios orgânicos.
socioambientais presentes e para a neCom uma estrutura que permite hoscessária mudança ética-cultural que permita rever em profundidade a postura pedar até 40 pessoas, recebe público
cotidiana a fim de conciliar as ambições de todas as idades e origens para visitas
guiadas de um dia, atividades de lazer
humanas com a preservação da vida.
eco educativo e cursos de maior duraA Fundação Gaia cumpre esse objeti- ção, nos quais os participantes vivenciam
vo através:
o espaço e compartilham experiências e
saberes para um mundo mais sustentável
Da história do Rincão Gaia e do leque e acolhedor.
de atividades que lá desenvolve;
Os recursos financeiros necessários

Da execução de projetos, parcerias e ao exercício de suas atividades e para
campanhas junto a comunidades;
manutenção de sua ampla estrutura físiDa prestação de serviços em consul- ca advêm:
torias ambientais;

- do ingresso obtido pelos participanDa realização e participação em ati- tes nas atividades oferecidas no Rincão
vidades públicas como: entrevistas, co- Gaia;
mentários e textos para os meios de
- do patrocínio a seus projetos;
comunicação; palestras em eventos nacionais e internacionais.
- da remuneração de consultorias e

palestras; e
O Rincão Gaia é a sede rural da Fundação Gaia destacando-se como sua
- de doações.
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 diabasio, verificase 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

Equipe Institucional:

Em decorrência de recursos limitados, a Fundação Gaia mantém um quaA configuração dos Conselhos Admi- dro de colaboradores enxuto e aquém da
nistrativo e Fiscal da Fundação Gaia para sua necessidade, mas que, não obstano mandato 2021 – 2023 é composto pe- te, demonstra imenso compromisso em
los seguintes membros:
contribuir.

Conselho Administrativo:
Fernando Noal Bergamin

A equipe da Fundação Gaia, constitui-se das seguintes pessoas:
* Ricardo Rodrigues Silveira - Administração

Franco A. Werlang - Vice-Presiden-

* Rachel Machado – Secretaria e
Agendamentos

Lara Josette W. Lutzenberger Presidente

* Mira Silveira Torres – Cozinha, Limpeza e Jardinagem

Lilly Charlotte Lutzenberger

* Jéssica da Silva Alves – Cozinha,
Limpeza e Jardinagem

te

Pedro Longhi
Susana Burger

Conselho Fiscal:
Justo Werlang
Alejandro Mauricio Chavannes
Nelson de Oliveira e Silva Filho

* Dejalmir Francisco Santelmo da Silva – Atividades de Manutenção Geral,
Agropecuárias e Paisagísticas
* Eduardo Franco Alves – Atividades
de Manutenção Geral, Agropecuárias e
Paisagísticas
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

 ano de 2021 registrou o dobro de
O
visitantes de 2020, mas ainda muito inferior ao patamar de 3 - 4000 ingressos
anuais que havia antes da pandemia. Foram contados 1674 ingressos em 2021,
que se deram na grande maioria por visitas e hospedagens individuais ou em
pequenos grupos. Em acréscimo ao réveillon e carnaval, foi possível receber
grupos maiores apenas nos últimos 3
meses, como através do Programa Gaia
Jovem e algumas oficinas pontuais.

pelos visitantes e teve a participação
de Leon, Gabriela e Alexandre de Freitas nos Seminários sobre Agricultura e
Sustentabilidade – Agroecossistemas e
Agrobiodiversidade em Perspectiva, que
ocorreram de 23 – 25 de novembro em
evento virtual paralelo ao Siepex /UERGS. Também houve a produção por Leon
Rodrigues do vídeo ‘Os segredos por
trás do conceito de Ecologia’, disponível
no Youtube.

Foram feitos contatos com o Sr. CláuEm setembro destacaram-se 2 visitas dio Rosa, que assumiu a Secretaria da
especiais:
Agricultura vinculada ao Turismo e Meio
Ambiente da nova gestão pública de
1. Representantes de projetos socioPantano Grande, com perspectivas de
ambientais florestais sustentáveis, como
alavancar a cultura e o turismo regional.
Nakau de Manaus/Amazonas e Turiarte
Com a Sra. Lucimara Corvello junto à
Amazônia de Santarém/Pará, que ao parpasta da Educação também foi possível
ticipar da Expointer deu uma espichada
alinhavar novas perspectivas de parceria
até o Rincão Gaia.
no contexto do Programa Gaia Jovem.
2. Representantes da Estância Chalé Ambos, Cláudio e Lucimara, já integra– empreendimento rural gaúcho desde ram a equipe do Rincão Gaia no passa1966, que se encontra em processo de do, tendo amplo conhecimento sobre a
transição de modelo de negócio, bus- instituição.
cando se adequar às melhores práticas
Capitaneados pelo Sr. Renato Zimde agropecuária regenerativa adequadas
mermann estruturou-se um grupo de
ao bioma Pampa com sustentabilidade
trabalho voluntário de diversos profissiofinanceira.
nais da área de conservação e produção
O projeto de extensão da UERGS - energética sustentável, para viabilizar a
Universidade Estadual do Rio Grande instalação de paineis solares, sistema de
do Sul - Unidade Universitária Botucaraí, monitoramento e regulação online do
denominado “Educação ambiental atra- consumo, bem como, se possível, bomvés da vivência direta no Rincão Gaia”, beamento solar e eólico de água off grid
parceria entre esta instituição e a Funda- e totem para recarga de veículos elétrição Gaia e prevendo diversas iniciativas cos.
para qualificação das atividades educativas ofertadas no Rincão Gaia, desenvolvido por Leon Rodrigues e Gabriela
Schmitz Gomes, ambos integrantes da
equipe de monitores do Rincão, concluiu
a sistematização das fichas preenchidas

Em 16 de setembro foram apreendidos 318 pássaros pela Polícia Federal
(215 cardeais, 40 tupis, 20 azulões e 43
canários da terra) transportados ilegalmente na rodovia BR 290, que os liberou
na entrada do Rincão Gaia. Ao perceber-

mos a maior movimentação concentrada
desses serezinhos buscando se aclimatar
por lá, decidimos fazer um alimentador
simples junto aos janelões da casa comunal para nossa melhor observação deles.
O mesmo tardou vários meses para se
tornar rotineiramente frequentado, mas
a partir daí, virou efetivamente um espaço especial para interação deles e nossa
linda contemplação diária.

as que estiverem 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.

Manteve-se o manejo rotativo das vacas e a produção de leite para consumo
no Rincão Gaia com os devidos cuidados
veterinários. João Luiz Maestri aportou
ovinos crioulos com traços de variedades árabes, destacados por aspas muito diferenciadas. Foram feitas vacinação
para brucelose em uma terneira, bem
como carbúnculo e leptospirose no gado
e ovelhas e leptospirose nos suínos.

Produtores regionais mantêm-se fornecendo arroz e feijão orgânicos. Já a
parceria com a Cooperativa Pão da Terra
de Eldorado do Sul/RS, segue suspensa
até a retomada na recepção de grupos
maiores.

A parceria com o apicultor Sr. Valdir
foi mais frutífera em 2021, rendendo 303
kg contra 76 kg obtidos em março de
Alexandre de Freitas prosseguiu apor- 2020.
tando informações elucidativas e divulHouve colheita diversificada de frugando o Rincão Gaia e as iniciativas da
Fundação Gaia no site e nas redes sociais tos como amora, butiás, araçás, goiado Instagram e Facebook. Elenita Malta bas, romã, caquis e cítricos. No inverno
manteve o canal Lutz Global, veiculando foi feito reforço na poda de manutenção
uns tantos vídeos que remetem ao lega- no pomar dos cítricos. Também foram
acrescidas mudas de 1 figo roxo; 1 figo
do de Lutzenberger.
verde; 2 pêssegos com caroço solto; 2
cáquis brancos, 2 cáquis pretos – 1 deles na lateral em frente à casa comunal,
Atividades agropecuárias:
e uma noz pecan próximo da sepultura.
Destas, resistiram apenas 3 mudas: 1 figo,
Em 2021 encerramos o ano com o
1 pêssego e a pecan.
seguinte plantel de animais: 19 suínos, 7
indivíduos de gado leiteiro Jersey, aproA manutenção da horta em 2021 teve
ximadamente 26 galinhas e galos, 25 novamente períodos mais e menos proovinos, a maioria crioula, e a égua Prata, dutivos por conta das adversidades clicom 16 anos.
máticas e limitações de tempo da equipe.


Paisagismo:

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,
Em maio-junho foi feita pastagem raleamento de tifas e salvíneas, replantio

com aveia e azevem na área do tambo, e transplantes. Também segue a supresna lavoura de arroz e atrás do galinheiro. são rotineira de mudas de maricá, aroeira
Os rebanhos do Rincão Gaia se alimen- brava, vassouras, agaves, eucaliptos, cytam também de pasto no campo, farelo namomos, pinus e uva do Japão.
de arroz e milho quebrado, sal proteinado básico de gado e ração especial para
A coelha branca Fla Flu, que de adulta passou a concorrer pelo espaço da
coelha mais velha, Pitchussa, tornando a
convivência impossível, foi dada para familiar da colaboradora Mira.

 oi mantida a organização dos vaF
Infraestrutura:
sos da estufa de suculentas, agrupados
Foram feitas as seguintes melhorias e
por gênero, bem como a manutenção do
canteiro de ervas aromáticas e medici- investimentos em manutenção da estrutura:
nais.
 oram acrescidas algumas novas muF
das de trepadeiras junto às pérgolas e
uma muda de glicínia foi reconduzida
para escalar a estrutura do catavento Kenya desativado há vários anos. Foi também plantada uma muda de lichia – Litchi chinensis junto à toca dos Coelhos,
que infelizmente não vingou, e uma de
extremosa - Lagerstromia indica próximo à torre de água, bem como adquirida uma bacia para pequeno arranjo com
fonte solar. Esta última virou ofurô do cachorro Brutus.

- substituição de placa de metal da
entrada do Rincão por outra talhada em
madeira por Evandro Silveira Torres.
- compra de 2 guarda-sóis novos, 4 lixeiras, 48 potes de sobremesa, panela de
pressão pequena, liquidificador, 1 travessa e 2 assadeiras;
- aquisição de colcha e manta para
quarto de casal;
- aquisição de 3 banquetas de couro
e pelego para o ambiente do fogão à lenha;

 oram instalados 12 pingadores autoF
máticos de garrafa pet junto às plantas
- troca de torneira da cozinha;
ornamentais mais sensíveis, mas os mes- remanejo de freezers com substituimos se mostraram bastante vulneráveis e
ção de 4 unidades velhas por um maior
demandantes de controle rotineiro.
mais econômico;
Em janeiro foi feita uma aplicação de
- aquisição de novo computador para
macrocálcio para agregar limpidez ao
lago, após mais de 4 anos desde seu úl- administração;
timo aporte, mas o período do verão não
- substituição da cama de casal da
se mostrou adequado para isso, reverToca
dos Coelhos por outra mais nova e
tendo numa forte proliferação de algas.
A disponibilização de sulfatos pela apli- transformação de 1 dos quartos de solcação do calcáreo, associada ao calor e à teiro da Casa Comunal em casal, confiausência de chuvas com forte movimen- gurando o total de 2 quartos de casal e 4
tação dos mergulhadores e ocupação do de solteiro;
Banhado das Estrelas com manadas de
- renovação da caixa de entrada de
capivaras, assim como o recente aporluz;
te de carga de areia na praia podem ter
contribuído para o desequilíbrio. Este foi
- renovação de 2 tampas de bueiro,
naturalmente revertido ao longo das se- nas quais Eduardo valeu-se de azulejos
manas subsequentes e em setembro foi descartados e conferindo-lhes acabafeita nova aplicação com bom resultado. mento mais estético. Um está no caminho
para a Toca Lutz e outro na lateral direita
Foi também retirado lodo do Banhada Casa Comunal, olhando de frente;
do das Estrelas, mas faltou maquinária
adequada para conclusão deste trabalho.
- instalação de dispositivo para alternar o uso do pressurizador da água entre
Foi incorporada carga de Humosolo
Tocas e Casa Comunal conforme a maior
ao canteiro do mirante do eucalipto, cujo
necessidade;
solo estava bastante drenado e ressequido.
- instalação de wifi nas 2 Tocas;
- renovação da passarela central da

balsa menor, que fica encostada na outra
junto à margem do Lago das Estrelas;
- renovação completa da balsa maior;
- renovação de bancadas internas da
estufa de suculentas e estiramento das
paredes plásticas da mesma;
- aquisição de nova motobomba hidráulica para bombeamento de água até
os porcos;
-renovação de novo trecho de cerca
limítrofe no entorno do pomar, em parceria com o vizinho Maicon;
- reforma do reboque do gol.
Houveram avanços na implantação
dos ajustes demandados pelo PPCI aprovado em 26/09/2020, com a instalação
do extintor de incêndio adicional, 04
placas de sinalização fotoluminescente
certificadas e 8 luminárias de emergência com farolete direcionado. Também foi
iniciada a substituição integral das 3 escadas da casa comunal e dos guarda-corpos. A conclusão das escadas, a reversão da abertura das portas e a aplicação
de produto antichamas nos mezaninos
e forros se dará em 2022. O prazo para
execução total das respectivas obras é
26.09.2022.

CONSULTORIAS
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 Sant’Ana do Livramento,
foi finalizado em outubro de 2020. A iniciativa se enquadra como medida compensatória e inclui ampla distribuição do
respectivo guia, cuja impressão segue
paralisada por conta da necessidade de
alguns ajustes de diagramação.

PROJETOS e INICIATIVAS
Programa Gaia Jovem
Lançado em 2008, e paralisado em
2020 por decorrência da pandemia, foi
retomado em formato bem enxuto, menos da metade do originalmente pensado, no segundo semestre de 2021 e
exclusivamente com alunos de Pantano
Grande. Foram realizadas 2 programações: ‘Saúde e Nutrição’ e ‘Brincando
com a Madeira’ com total de apenas 20
alunos/programação e vindos de 4 escolas municipais: Dario Lopes de Almeida; Machado de Assis; Soterro Hermínio
Frantz e Pantano Grande. Boa parte das
aulas foi realizada em espaços escolares
e as ofertadas no Rincão Gaia foram subdivididas em grupos menores para evitar
a exposição ao vírus no trajeto do deslocamento.

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, para a
qual também passaram a ser ofertadas
contribuições de Lara Lutzenberger sobre cidadania planetária e proteção ambiental e fotografias de Paulo Backes em
postagens nas suas redes sociais. Em
2021 houveram posts versando sobre
manejo florestal sustentável, manifesto
sobre o uso adequado das motosserras e
entrevista com Lara Lutzenberger sobre
sua trajetória de vida, desafios ambientais contemporâneos, desmatamento,
bem como a parceria da Fundação Gaia
com a Stihl.
A manutenção desse espaço com o
devido cuidado rotineiro de suas plantas, prosseguiu sob responsabilidade de
Paulo Backes, que havia assumido essa
função em outubro do ano anterior. A
empresa Vida doou 375 kg de Humosolo
e disponibilizou 2 funcionários para manejo e adubação de vasos e a CCMQ fez
lavagem e impermeabilização no piso.
De junho à setembro houve a exposição ‘Museu Baldio: Parque da Solidariedade’, no hall do 5º andar, entre o
elevador e o Jardim Lutzenberger. A exposição, que teve como ponto de partida
um museu baldio iniciado nas voçorocas
do Parque da Solidariedade, buscou diálogos vivos com seus pares nas práticas
do cuidado do meio ambiente através do
plantio, limpeza urbana, arte têxtil, cerâmica, audiovisual, hortas comunitárias,
bioconstrução e performance.

Virada Sustentável SP:

Lutzenberger: For ever Gaia – o Livro
+ DVD/ E-Book:

A Fundação Gaia participou do Virada Sustentável/SP 2021, iniciativa de AnNovo projeto de Frank Coe, diretor do
dré Palhano e Mariana Amaral, com envio documentário For Ever Gaia, foi inscrito
de 4 frases vinculadas à causa ambiental: para Lei Rouanet e no Edital/Chamada
Pública do Instituto Vale, em parceria
• Sua vida pessoal depende da vida com a Fundação Darcy Ribeiro. Objetisilvestre. Preserve e restaure as paisa- vou publicar o roteiro integral do filme,
gens naturais!
com uso de imagens e atualizando e comentando o conteúdo através de depoi• Observar a Natureza é a maior lição
mentos de terceiros. Conforme Frank:
de Vida... ...e é puro prazer!
‘Uma publicação de qualidade estética
• Respeitar a Natureza é Nutrir a Vida! e comemorativa para relembrar o Lutz,
suas ideias e realizações. E sobretudo,
• A diversidade faz a vida saudável, ressaltar a falta que ele faz nos tempos
difíceis em que vivemos’.
sustentável e bela.

Infelizmente, os tempos são tão difíDestas, foi selecionada a frase ‘Respeitar a Natureza é Nutrir a Vida’. Em 13 ceis, que o projeto tampouco se viabilide julho, Lara Lutzenberger apresentou a zou.
mesma no fórum coletivo Chamada para
Ação – Virada Sustentável 2021 junto às
demais instituições participantes da iniChaboussou:
ciativa.
Em janeiro foi relançado, em formato
Na sequência, a mensagem, assinadigital e com algumas atualizações, o livro
da publicamente pela Fundação Gaia, foi
de Francis Chaboussou com prefácio de
graficamente trabalhada por artistas e
Lutzenberger e intitulado Healthy Crops:
ilustradores e passou a ocupar as ruas e
A New Agricultural Revolution. Lançado
espaços da capital paulista entre os dias
por primeira vez em 1985, o livro explo02 e 22 de setembro, numa grande camra cientificamente as causas de sucesso
panha de mobilização para a sustentabida agricultura agroecológica, biodinâmilidade, que também contou com a parca, demais iniciativas agrícolas holísticas,
ticipação de artistas, influenciadores e
bem como as causas da falência catasespecialistas, nos meios físicos e digitais.
trófica inerente à agricultura industrial e
quimicamente intensiva. O link de acesso
ao livro é https://www.gaiafoundation.
Educação Ambiental para Destinação org/post-library/healthycrops/
de lixo urbano /CMPC:
Procurada para contribuir no enfrentamento do manejo inadequado dos resíduos domésticos em áreas rurais vicinais
aos hortos da CMPC, A Fundação Gaia
propôs algumas estratégias junto às escolas regionais e a produção de materiais
didáticos valendo-se da criatividade e
talento do cartunista Edgar Vasques. Infelizmente a proposta não foi viabilizada.

PRODUTOS COMERCIAIS

CURSOS,

TRAS

OFICINAS E PALES-

Para divulgar as ideias de seu fundaCursos:
dor e de outros autores relacionados com
Ecologia e Sustentabilidade, o Armazém
Em 2021 foi possível retomar algumas
do Rincão segue oferecendo vários títuprogramações, especialmente no segunlos de livros.
do semestre:
Da produção local, feita no Rincão

- Carnaval com Alexandre de Freitas e
Gaia, são oferecidas compotas diversas
12 participantes –13 à 16/02;
e várias espécies de cactáceas e suculentas. Ainda em 2021 a venda desses
- Curso de Reiki Usui Nível I c/ Eloisa
produtos próprios para rede informal de Alexandrino e 4 participantes – 09/10;
amigos foi um pequeno reforço importante para ajudar na superação da queda
- Introdução à Terapia Ayurveda c/
abrupta das receitas obtidas com os visi- Ana Froner e 7 participantes - 23 e 24/10;
tantes e participantes de oficinas.
- Oficina de Observação de Aves no
Camisetas de Tia Laura e Criações Rincão Gaia com Eduardo Chiarani e 11

Malhas de Rio Pardo; enfeites de porta participantes – 20 e 21/11;
de Jaqueline Oliveira, marcadores de li- A Poesia do Corpo – Yoga Dance
vro na técnica de amigurumi de Rachel
Lautrec; pedras pintadas de Marise Seer, com Marcia Selister e 8 participantes –
bem como canecas com reprodução de 04/12; e
imagem do diário de infância de José
- Ano Novo 2021-22 com Alexandre
Lutzenberger integram a lojinha institude
Freitas e 19 participantes - 31/12 –
cional. Também há colares de pedras semipreciosas e macramê produzidos pelo 02/01/22.
artesão Carlos del Vecchio de FarroupiCulinária Vegana Amiga da Vida com
lha, porta-incensos no formato de micro
Thani Prunzel a Bruxa Culinária, prevista
galpões e churrasqueiras decorativas,
para 04 e 05 de dezembro, foi cancelada
bem como imãs de geladeira reproduzinpor insuficiência de inscritos.
do fotos do Rincão Gaia feitas pela equipe institucional, vasos cerâmicos com
Informes e divulgações mantiverampintura de restos de esmaltes de manicu- -se através do site, facebook e instagram
re e sacolas exclusivas, confeccionadas institucionais.
com restos de tecidos de estofaria e com
design especial para acomodar garrafas,
vasos e/ou compotas.

PARTICIPAÇÃO EM INICIATIVAS, EVENTOS E NA MÍDIA

com Lama Padma Santem e Jaqueline
Milmann. Lara Lutzenberger, 25 de setembro;

- Em 11 de junho foi lançada em evento
online com Karin Wondracek, a SIG Revista de Psicanálise Edição nº 17 com incluHouve a participação nos seguintes são da entrevista de Lara Lutzenberger
eventos e iniciativas de terceiros:
para a Jornada Continuada 2020 - Faces
da Des-Humanização, da SIG SIGMUND
- Manifesto de Apoio ao PL 5.829, FREUD ASSOCIAÇÃO PSICANALÍTICA/
que regulamenta o setor das energias re- RS, na qual esta também havia participanováveis. Abril;
do no Painel Tempos de Pandemia: Demasiado Des-humano juntamente com
- Assinatura da Carta Aberta às AutoJuremir Machado e Eneida Braga.
ridades frente à Emergência Hídrica de
2021, na qual se defende a continuidade
do monitoramento climático, considerando o risco de desligamento do sistema
Houveram as seguintes homenagens:
de computadores por falta de recursos
Em 19 de novembro ABROL- Acadefinanceiros para o INPE. Junho;
mia Brasileira Rotaria de Letras Secção
- Live: Top International Lawyers un- RS denominou uma de suas cadeiras de
veil definition of ‘Ecocide’, inciativa da Patrono com o nome de José Antonio
Stop Ecocide Foundation com os paine- Lutzenberger em homenagem a sua tralistas Philippe Sands, Dior Fall Sow, Jojo jetória.
Mehta e moderação de Andrew Harding.
Em maio a Escola Estadual de EnsiLara Lutzenberger, 22 de junho;
no Fundamental Visconde de Pelotas em
- Live: 7º Diálogo A Escala Humana: Porto Alegre, distribuiu material pedagóde la degradación ambiental a la degra- gico produzido por João Luz para seus
dacion social, reflexiones para una nueva alunos do 6º ao 9º ano com referência à
constitución, com Juan Garcés /Espanha Lutzenberger.
e Juan Pablo Orrego / Chile, oferecido
pelo Right Livelihood College Valdivia.
Lara Lutzenberger, 09 de julho;
Foram concedidas as seguintes entre- Mediação da Live ‘Um novo Olhar vistas:
sobre a Saúde’ com Franciso Milanez e
Alexandre Rates de Freitas:
iniciativa da ADUFRGS Sindical; veiculada pelos canais Youtube: /Canal ADUFREm janeiro:
GS e Facebook: @AdufrgsSindical. Lara
Lutzenberger, 12 de agosto;
- TV Assembleia - série de reportagens sobre os desafios de competitivida- Painelista junto com Sr. Heitor Pe- de no estado do RS sob a ótica da sustry no Webinar em comemoração aos tentabilidade; e
30 anos do programa Verde é Vida da
AFUBRA, versando sobre Educação SoEm outubro:
cioambiental Rural. Lara Lutzenberger, 31
- Rádio Rio Pardo – subestação PGrande agosto;
de, 103,5 FM, sobre o Rincão Gaia.
- Evento de divulgação da Quinta
das Jabuticabeiras de propriedade do
Sr. Barrio Nuevo, em Viamão, plantando
2 mudas jovens de sequoia juntamente

Lara Lutzenberger:

Lilly Lutzenberger:

Em janeiro:

Em março:

- Gravação para o Jornal do Almo
ço com Júlia Dotto sobre o Rincão Gaia
como opção de lazer e refúgio de isolamento para desfrutar do verão apesar da
pandemia;
Em março:

- Conversa junto à Sandro Câmara
com Elenita Malta e Lara Lutzenberger
sobre o Legado Lutzenberger no programa Ação Paramita no Roda de Conversa
#81, veiculado pela rádio web, pelo site e
pelo canal de youtube;

- Conversa junto à Sandro Câmara
com Elenita Malta e Lilly Lutzenberger
Em setembro:
sobre o Legado Lutzenberger no progra- Live da APCEF-RS sobre 50 anos da
ma Ação Paramita no Roda de Conversa
#81, veiculado pela rádio web, pelo site e AGAPAN: A importância do Movimento
Ambientalista, com Heverton Lacerda pelo canal de youtube;
Presidente da AGAPAN;
Em abril:
- Live com Naia Oliveira e Ailim
Schwambach no canal da Rede Estação
Democracia, em alusão ao Dia da Terra;

PARCERIAS

Em maio:

Escola de Educação Infantil Pato –
- Depoimento para os 50 anos da Projeto Crianças Cultivando Gaia
AGAPAN;
Com o encerramento da Escola Pato
Em junho:
em novembro de 2020 o desafio passou
a ser encontrar um novo destino para o
- Questionário da CMPC para subsi- espaço.

diar discussões internas voltadas ao planejamento das ações de conservação;
Foram feitos contatos com a Sra. Aldenise – Coordenadora dos Parques UrEm setembro:
banos/ Secretaria de Serviços Urbanos e
foi cogitada a ideia de transformar o can- Gravação de podcast Salve Família
teiro num jardim florido para proliferação
de nrº 23 no Spotify, conversando com
e atividade educativa com as abelhas jaGuilherme e Aline Brustolin sobre família,
taís, mas sem que se desse nenhum encaecocidadania, Legado Lutz, Rincão Gaia,
minhamento prático, lamentavelmente.
reconexão com a natureza e com as origens familiares e sociais;
Também foram feitas tratativas iniciais com o Instituto Venturi que encabe- Live com Paulo Backes e Clara Marça projeto ambiental por se concretizar
ques sobre o Jardim Lutzenberger, Rinna praça Rotary em 2023, muito perto do
cão Gaia e Legado Lutzenberger.
canteiro, que tampouco evoluíram.
Em novembro:

O projeto do espaço no Parque Mari- gravação de vídeo ‘Astrologia Botâ- nha do Brasil de Porto Alegre/RS, havia
nica’ junto à Fernanda Pozzebon e Môni- sido inaugurado no âmbito das festividaca Bergmann com produção de Guilher- des dos 45 anos da Escola de Educação
me Becker, versando sobre compreensão Infantil Pato em 2012 e seguiu com atividades junto aos pequenos alunos até
sistêmica da vida.
junho de 2020.

PROJETO AMBIENTAL GAIA
VILLAGE

Enfatizamos as ações empreendidas
durante o ano de 2021 de dois dos programas do Projeto Gaia Village, aqueles
com uma mais ampla e direta interação
com a comunidade, sendo: o Programa
de Sensibilização e Educação Ambiental,
e o Programa de Desenvolvimento Humano. O Projeto Gaia Village, concebido
a partir de formulações do Professor e
Ambientalista José Lutzenberger no ano
de 1997, tem foco em sustentabilidade, e
se desenvolve a partir de área localizada
em Garopaba, estado de Santa Catarina.
Ambiciona criar um exemplo de ambiente amigável para a interação entre a espécie humana e o todo - o Sistema Vivo –
Gaia. Implementa e demonstra soluções
ambientalmente responsáveis em direção a um desenvolvimento sustentável.

mudas e 1.302.902 sementes desde 2001
em ações de cobertura e estabilização
de solos, adensamento e ampliação de
bosques, implantação de corredores de
fluxo de flora e fauna; e, b) a aquisição
de novas áreas em 1999 para preservação, na Grama e na Limpa, que somam
451.460,64 m2.

O Programa de Produção Rural Sustentável na área do Gaia Village privilegia a redução dos impactos com o manejo do rebanho de búfalos nos padrões
de criação orgânica. O pastoreio rotativo, períodos adequados de descanso
das pastagens, melhora na qualidade e
diversidade das pastagens, resultam no
aumento de produtividade e sanidade do
Com o acompanhamento da Funda- rebanho. A manutenção de infraestrutura
ção Gaia desde o início de seus traba- e o incentivo à pesca tradicional da tailhos, oportuniza à comunidade local e nha na Praia do Ouvidor, e a produção
aos representantes dos diversos órgãos de mel, em parcerias estabelecidas com
públicos a problematização e vivência a comunidade, também são ações a se
dos princípios da sustentabilidade, atra- destacar neste programa.
vés de encontros, sensibilização, seminários, estágios, visitas demonstrativas,
capacitações e participação em coletiO Programa de Tecnologias Ambienvos. Os trabalhos no Projeto Gaia Village talmente Amigáveis estimula a reflexão
articulam-se em sete programas, abaixo sobre soluções a cada um dos impactos
sintetizados.
que a sociedade contemporânea impõe

O Programa de Preservação, Conservação e Recuperação de Ecossistemas
busca ampliar a biodiversidade e o biodinamismo com medidas como restrições de acesso e isolamento de áreas, e
ações de recuperação como a produção
e plantio de espécies nativas da mata
atlântica, abrangendo áreas que somam
cerca de 3.360.000,00 m2. É de se destacar: a) produção e plantio de 227.200

ao meio-ambiente. Neste sentido, e com
o fito didático demonstrativo, o Gaia Village tem implementado soluções como: o
tratamento de águas servidas e de resíduos cloacais; de reciclagem de resíduos
orgânicos; da busca de conforto térmico
com o aquecimento passivo d’água, utilização de telhados vegetados, insolação
e ventilação de ambientes; desenvolvimento de usos para materiais localmente
disponíveis; reuso e reciclagem de materiais construtivos; e, a geração de energia
fotovoltaica e eólica.

No Programa de Infraestrutura e Edificações, são atendidas as demandas de
operação do conjunto de programas do
Gaia Village, observando estudos sobre
as potencialidades e fragilidades dos
diversos terrenos, suas condicionantes
naturais, tecnologias amigáveis aplicáveis caso a caso, e a redução do impacto
paisagístico dos diversos equipamentos
construídos.

mento sustentável. E realiza o Programa
de Sensibilização e Educação Ambiental Prof. José Lutzenberger, parceria da
Fundação Gaia – Legado Lutzenberger,
Secretaria Municipal de Educação de Garopaba, e Projeto Gaia Village, que consolidou-se como política pública no município. Trata-se de programa que, desde
o ano 2000 vem mobilizando o universo
de 35 escolas em projetos continuados
de educação ambiental.

O Programa de Saúde Sustentável
divulga o valor dos alimentos orgânicos,
das PANCs – Plantas Alimentícias Não
O PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO
Convencionais, e de alimentos desprestigiados pela sociedade de consumo - E EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROFESSOR
como a parte mais nutritiva do arroz que JOSÉ LUTZENBERGER
é retirada dos grãos no polimento do
20ª Edição, ano de 2021
arroz. Com base nos ensinamentos da
nutróloga Dra. Clara Brandão, são realizadas oficinas em escolas, associações,
cozinhas de restaurantes da região.

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 contínuo
de criação de inteligência coletiva.

Finalmente, o Programa de Sensibilização e Educação Ambiental realiza visitas guiadas ao Projeto Gaia Village, promove, apoia e realiza palestras, oficinas,
cursos e seminários sobre temas relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvi-

O Programa de Educação Ambiental
em 2021 teve sua 20ª edição anual, realizado dentro de parceria da Fundação
Gaia – Legado Lutzenberger, Secretaria de Educação de Garopaba, e Projeto Ambiental Gaia Village, com apoio da
Fundação Evoluos.

Tendo por base os ensinamentos do
Prof. José Lutzenberger, o Programa estimula a comunidade escolar a buscar soluções transdiciplinares para problemas e
questões que vivenciam, especialmente
relativas a algum desequilíbrio do meio
ambiente. Neste escopo, são introduzidos conceitos e práticas que tem potencial de levar a redução dos impactos ambientais e consequente desenvolvimento
sustentável. Nesse processo envolvem-se
os estudantes, professores, merendeiras,
além de suas famílias, vizinhos. Todos
aprendem e ensinam com base em soluções criativas e simples, o que estimula
mudanças de atitudes frente ao necessário equilíbrio ambiental, econômico e
social. Contribui, assim, na formação da
cidadania.

de Educação, foi concebida uma história sobre a Hipótese de Gaia – de James
Lovelock, encenada em 19 escolas pelo
personagem, um boneco representando
a figura do Prof. Lutzenberger. Assistiram
a contação da história 1.161 crianças dos
Centros de Educação Infantil e 318 estudantes dos anos iniciais das escolas de
ensino fundamental.

Doação de Mudas Nativas: Foram distribuídas 63 mudas de árvores nativas do
lugar a 5 escolas que demonstraram interesse. O plantio foi acompanhado por
ações como: a celebração do dia da árvore, encontros sobre o tema do aquecimento global, e relativo a espécies da
mata atlântica.

O calendário escolar do ano de 2021
foi marcado pelas restrições impostas
pela epidemia do COVID 19, tendo a Lei
Estadual (Portaria Conjunta SES/SED Nº
476 DE 06/05/2021) estabelecido que,
apesar do retorno das escolas ao modo
presencial manter-se-ia vedado o acesso
de representantes de Instituições e Projetos externos às escolas, e especialmente
o contato com os estudantes. Em observância à Lei, apenas parte das 37 reuniões da Coordenação do Programa com
o Corpo Docente e Direção das escolas
se deu de forma presencial, zerados os
contatos diretos com o Corpo Discente.

Oficinas: A Coordenação do Programa disponibilizou oficinas online e gravadas aos estudantes, e presenciais às
equipes pedagógicas. Facilitadas por
parceiros e pela equipe do Gaia Village,
cerca de 50 educadores e 400 estudantes participaram de 14 dessas oficinas,
sendo: Produção de Vídeos Para Professores; Como Elaborar Projetos e Captar
Recursos; A Pedagogia da Horta; Horta
em Casa e no Pátio Escola; Hortas Verticais; Compostagem em Casa e no Pátio
Escolar; Minha Casa e Escola é Lixo Zero;
Bola de Sementes; Práticas de Meditação
e Cultura de Paz nas Escolas e Centros
de Educação; R3 na Praia; Lixo ou Bicho?;
Cetáceos na região da APA-BF; e, A ForTema e Ações que permearam a 20ª mação e a Importância dos Oceanos.
edição do Programa:
Proposto pela Secretaria Municipal de
Educação, os projetos que envolveram
cerca de 3.080 estudantes, foram pensados a partir do tema “Escola, Família e
Comunidade em Conexão com a Natureza, Sentimentos e Valores”. As principais
ações de apoio à construção dos projetos escolares estão elencadas a seguir:

Concurso de Desenho da EPAGRI: A
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, parceira do Programa de Educação Ambiental
Professor José Lutzenberger desde as
primeiras edições lançou concurso de
desenho (para estudantes) e de fotografia (dirigido a professores) tendo como
Contação de Histórias: Em parceria proposta “Caminhos da Mata Atlânticom a Coordenação de Artes e Conta- ca”, em comemoração a seus 30 anos.
ção de Histórias da Secretaria Municipal No município o Programa de Educação

Ambiental efetuou a divulgação do concurso, mobilizando a adesão de 34 alunos e de 13 professores. No estado 635
estudantes e 117 professores, de escolas
de 24 municípios, dentre um total de 295
municípios de Santa Catarina.

Projetos Escolares – Produção de
Vídeos: Trinta e Cinco vídeos tratando
de sustentabilidade e responsabilidade
socioambiental foram produzidos, num
trabalho cooperativo entre professores,
estudantes, e a equipe do Gaia, que estão disponíveis no Canal da Mostra Lutz,
link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmGGo3avR2a8vtVzl1OBRobkFTokwAnIj.

Entre os seguintes os títulos: A Gente é Agente Transformador do Mundo;
Solidariedade; Fatias de Afeto; Habilidades Socioemocionais; Parede dos
Sonhos; Plantando Sentimentos; Semeando a Imaginação; Semeando e Plantando; Plantar e Florescer; Colorindo os
Espaços; Canteiro Tintório; Plantação de
Mudas; Plant for the Planet; Pátio Verde; Horta Escolar; Uma Horta em Cada
Canto; Montando seu Prato; Alimentação Saudável; Laboratório Vivo; Cuidando dos Espaços; Telhado Verde; Energias
Renováveis; Os Animais da Nossa Terra;
Cuidados com os Animais; Ciclo das Borboletas; Bichinhos do Jardim; e, Projetos
Ambientais.

Google Meet e Zoom, os projetos foram
apresentados a todas as escolas, seus
professores, alunos e familiares. Contando com a participação dos parceiros
Projeto Cestáceos, R3 Animal, Monitoramento Mirim Costeiro, Alecrim Correa,
Instituto Ekko Brasil, e Projeto ProFranca,
foi ao ar a seguinte programação: “TED
Kids” - Apresentação de Projetos das
Escolas Municipais; Arte Educação com
Mandalas Sonoras de Golfinhos e Baleias;
Jogo - É Lixo ou Bicho?; Formação dos
Oceanos e Porque a Água do Mar é Salgada? ; Pais, filhos e os 5 elementos da
natureza; Stand-up Comedy da Lontra
Mané; Teatro de sombras: É a baleia-franca?; e, Encerramento - 20 anos da Mostra
Lutz.

“TED Kids”: No encerramento desta
20ª edição da Mostra Lutz realizou-se a
2ª edição do TED Kids em que estudantes das turmas do 3º, 4º e 5º ano de sete
escolas apresentaram os projetos de responsabilidade socioambiental que geraram. As TEDs encontram-se disponíveis
no canal da mostra no YouTube, link: https://www.youtube.com/watch?v=foYMVOq01lE

Programa de Educação Ambiental
Prof. José Lutzenberger - Boas Práticas

Em 2021 o Programa foi selecionado
para expor suas boas práticas nos seguintes eventos: I Seminário Faróis da
APA da Baleia Franca; Reunião de Signatários do Comitê Grande Florianópolis do
Evento Final – A Mostra Lutz
Movimento ODS – SC ; Lançamento do
portal Boas Práticas ODS do Consórcio
Em função das normas de distanciade Inovação na Gestão Pública – CIGA e
mento social ainda vigentes em razão da
da Escola de Gestão Pública Municipal –
pandemia de COVID-19 no ano de 2021,
EGEM.
o evento de encerramento Mostra Lutz
teve lugar em sessões online interativas
para os estudantes da rede municipal de
ensino de Garopaba, durante dois dias,
forma com que foi alcançada uma maior
participação e interação entre as escolas.
Transmitidas ao vivo pelo canal da Mostra Lutz no YouTube, e pelas plataformas

Programa de Desenvolvimento Humano.
No cumprimento de sua missão a Fundação Gaia, tem atuado em diversas instâncias da sociedade de Garopaba, onde
busca pautar os princípios da responsabilidade socioambiental e do desenvolvimento sustentável. Aqui, trata-se de
atuação junto aos conselhos em que tem
cadeira, em eventos que promove, em
seminários, cursos, palestras e oficinas
que planeja e realiza por si e em parcerias, e nas visitas guiadas à área do Gaia
Village. Somaram-se 90 eventos, com a
participação de 1.544 pessoas. O quadro
abaixo sintetiza as atividades desenvolvidas durante o ano de 2021.

Evento/ Atividade

Número de
Eventos

Somatório de
Participantes

SOMATÓRIO DE TODAS AS ATIVIDADES

90

1.544

Conselhos e Fóruns

71

759

CONAPA Baleia Franca
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA/SDS
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA
Conselho Municipal Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA

26

258

3

48

12

106

13

126

Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM

6

48

Conselho Municipal de Educação - CME

11

173

Eventos

19

785

Eventos do Movimento ODS Santa Catarina

19

785

Yoga para a comunidade no Gaia

0

0

Cursos e Oficinas

0

0

Visitas Guiadas

0

0

Conselho Gestor da Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca – CONAPA
BF
A Fundação Gaia é membro do Conselho da APA, representando as ONG’s
ambientalistas. Em 2021 exerceu a de
Secretaria Executiva do CONAPABF.
Atuou na convocação e organização de
plenárias, mediação, redação de atas e,
no planejamento e organização do 1o Seminário de Boas Práticas da APABF. Alguns dos temas que se destacaram em
discussão neste período foi: A discussão
sobre a Exploração de Petróleo no litoral catarinense; as Drenagens Urbanas
no contexto do Plano de Manejo; Ciência
cidadã para comunidades tradicionais
costeiras na adaptação às mudanças climáticas; REURB na APABF; O Farol de
Boas Práticas (edital e seminário de boas
práticas territoriais) e o GT Lagoas, que
se debruçou na Identificação das principais fragilidades ambientais no entorno
das Lagoas e nas lacunas da lei para esses sensíveis ecossistemas do território.

Conselhos Municipais

No ano de 2021 a Fundação Gaia,
representando a Sociedade Civil Organizada e ONGS Ambientalistas, teve as
seguintes participações nos Conselhos
Municipais de Garopaba:

CDM – Conselho de Desenvolvimento Municipal - eleita para ocupar a vice-presidência do Conselho, que tem como
pauta a avaliação de projetos de instalação e construção de empreendimentos
industrias, do comércio e serviços, em
áreas consideradas permissíveis no Plano Diretor Municipal.

COMDEMA - Conselho do Meio Ambiente - cujas principais pautas foram a
Lei que criou o IMAG - Instituto de Meio
Ambiente de Garopaba; o impacto ambiental do empreendimento Mirante de
Garopaba; o Plano de Saneamento do
Município; a Revitalização da Lagoa das
Comissão Interinstitucional de Edu- Capivaras; o Manifesto Resíduos Sólidos;
cação Ambiental – CIEA/SDS
a Balneabilidade das praias do município;
o Decreto da REURB; a necessidade do
A Fundação Gaia integra a Comissão
município realizar o Diagnóstico SocioInterinstitucional de Educação Ambienambiental; e, o revisão do Plano Diretor.
tal – CIEA, criada no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável/SC.
Em 2021, as principais pautas das reuniões e ações executadas foram a Revisão
CMDCA - Conselho de Direitos da
do Programa Estadual de Educação Am- Criança e do Adolescente - cujas princibiental – ProEEA/SC; o Portal de Educa- pais pautas foram o lançamento do prição Ambiental; Proposta de curso de es- meiro edital do Fundo da Infância e da
pecialização em EA a ser oferecido pelo Adolescência para destinação de recurEstado para a população; Revisão dos sos a projetos sociais, e a realização do
marcos legais da CIEA/SC e dos GTEAs; processo de Eleições Suplementares do
O auxílio na divulgação e organização do Conselho Tutelar.
IV Encontro da Rede de Educação AmCME - Conselho Municipal de Edubiental das Bacias Hidrográficas dos Rios
Itajaí e Camboriú; O início da organização cação - cuja atuação neste ano de 2021
do V Encontro Catarinense de Educação esteve focada nos desafios para a reguAmbiental – V ECEA a ser realizado em lação da interação presencial de alunos
nas escolas; nos estudos para proposi2022.
ção do cargo de Professor Corregente
(bidocência); no desenvolvimento dos
trabalhos da Comissão de Educação Es-

pecial; na discussão do Plano de Carreira; na Instrução Normativa que trata de
“hora atividade” do professor.

Movimento ODS SC
Desde 2018 a Fundação Gaia é Signatária do Movimento ODS SC. Em 2021,
a Fundação Gaia passou a participar do
recém criado comitê da Grande Florianópolis desse Movimento, o que oportuniza
maior trocas com projetos socioambientais de todo o estado.

Atividades Esportivas
O Projeto Gaia realiza parcerias com
eventos esportivos, possibilitando a fruição do ambiente natural de sua área a
atletas durante competições de corridas
de aventura a pé e em bicicleta, como
a Bike Marathon, a Mountain Do, a OuverRosa, a PDR Trail, e a Rota da Baleia
Franca. Em 2021, circularam 1.160 atletas pelos caminhos internos do Gaia, em
competições.

APOIOS OBTIDOS

A Fundação Gaia registra o carinho cálcio para o lago; 375 kg de Humosolo e
e sincero agradecimento às seguintes 2 funcionários para remanejo dos vasos
pessoas e entidades que agregaram sua no Jardim Lutzenberger;
disposição, recursos, bens ou serviços à
•João Luiz Maestri com doação de 4
entidade, conforme descrito a seguir:
ovinos adultos e 2 filhotes;
 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 Lutzenberger Chavannes;
 Empresa GA Werlang com apoio téc•
nico 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, materiais para a renovação da
balsa, instalação de caixa de entrada de
luz, roteador para wifi nas tocas, freezer
grande Classe A para redução da demanda energética e parceria no espaço Gaia
Village em Garopaba/SC;

•Lara Lutzenberger na coordenação
das atividades; doação de box de cama
de casal novo, com espaço de armazenamento de enxoval e conjunto adicional
de box e cama de casal; ½ celular Samsung A8; poster emoldurado para identificação de aves e recursos financeiros
para obra de instalação de novas escadas e guarda-corpos na Casa Comunal;
•Lilian Dreyer com a disponibilização
de cópias dos livros Sinfonia Inacabada;
Natural Gourmet de Herta Wiener e Augusto Carneiro-Depois de Tudo um Ecologista;

•Lilly Lutzenberger na organização
do acervo bibliográfico e fotográfico de
Lutzenberger e com doação de ½ celular
Samsung A8 e recursos financeiros para
•Empresa Stihl com recursos para obra de instalação de novas escadas e
manutenção do Jardim Lutzenberger;
guarda-corpos na Casa Comunal;
•Empresa Vida com doação de recur•Sage & Schreibe/ Alemanha com dosos para cobertura do déficit operacio- ação de EU 500, que foram revertidos na
nal, correspondente a 53% do orçamento compra de computador novo para admianual; carga de Humosolo para canteiro nistração; e
do Mirante do Eucalipto e outras neces•Susana Burger com apoio técnico
sidades de jardinagem e carga de macronas atividades administrativo-contábeis.
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