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PRODUTOS COMERCIAIS

Inauguramos a primavera com o relançamento do modelo 'mandala viva' 
de nossas camisetas institucionais em alegres versões de cores da 
estação. Também incluímos trabalhos de artesãos regionais, 
como Eloir, de Mostardas, que representa a avifauna em 
perfeitas miniaturas esculpidas individualmente. 
Ademais, nossa loja inclui canecas, compotas de 
frutas e plantas ornamentais produzidas no Rincão 
Gaia, livros e apostilas sobre temas ambientais.  

Mantivemos a veiculação de nosso informativo digital, editando 14 boletins com 
divulgação de nossas atividades e 
dicas ecológicas no ano.  Os 
mesmos permanecem disponíveis 
em nosso site .www.fgaia.org.br

INFORMATIVO
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CURSOS, EVENTOS E PALESTRAS

No dia 26 de janeiro recebemos o renomado físico e educador 
ambiental austríaco, Fritjof Capra para bate-papo informal 
com público de aproximadamente 70 pessoas no Rincão Gaia. 
Capra tem se dedicado à defesa da ecoalfabetização - a 
aprendizagem popular dos princípios ecológicos que regem a 
natureza, além da observação atenta de sua infinita riqueza de 
formas e manifestações, para a consolidação de uma ética e 
cultura humana sustentáveis. Na mesma oportunidade, Gotthard 
Wagner e Ludwig Blamberger, integrantes da ong austríaca 
Sunnseitn  Kulturprojekt,  instituição apoiadora do Projeto 
Jardim Lutzenberger - Casa de Cultura Mário Quintana, tocaram 
músicas populares com instrumentos artesanais da região dos 
alpes europeus. Foi um verdadeiro espetáculo de cultura 
internacional em prol da causa ambiental planetária.  

Divulgando a parceria da Fundação Gaia com Afubra, 
Sindifumo e Unisc, participamos da Expoafubra 2003, no 
Rincão del Rey em Rio Pardo/RS através de stand e exposição 
agropecuária, nos dias 25, 26 e  27 de fevereiro de 2003. 

Concluímos as atividades da primeira turma do Curso de Capacitação Profissional em 
Agricultura Sustentável com a realização de seu 3° e último módulo no período de 08  14 de 
março.

De 16 a  22 de maio participamos em Londres/Inglaterra, da criação da rede internacional 
Earth Community Network - Rede pela Comunidade Terrestre, que integra expoentes 
contemporâneos de todo o mundo comprometidos com a sustentabilidade planetária, visando, 
entre outros, a consolidação de 3 Centros de Referência e Estudos Ambientais inspirados no 
Schumacher College - International Centre for Ecological Studies, sediado na Inglaterra. Os 3 
novos  centros serão respectivamente na Índia, Kenya  e Brasil, este último no Rincão Gaia! 

Alianças como essas representam a verdadeira globalização construtiva, integrando mentes, 
iniciativas e ações para a inserção da dimensão humana em sua riqueza contagiante de idéias, 
pensamentos e manifestações culturais em um mundo onde a diversidade é imperativa para que 
a Vida possa dar vazão a sua plena expressão.

Dia 11 de julho, Lara Lutzenberger apresentou os trabalhos da Fundação Gaia ao condomínio 
Interlagos em Osório/RS e visitou suas instalações para elaboração de proposta de assessoria  
em compostagem de resíduos orgânicos.

Juntamente com a Global Ecovillage Network, Findhorn 
Foundation, Secretaria de Estado da Agricultura e Política 
Rural, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina S.A  - Epagri, Ecosust, Eco-feira, 
e o Clube de Trocas Ecosol, entregamos o 'Prêmio para a 
Criatividade da Mulher na Vida Rural' à Senhora Rosa 
Sell, outorgado pela WWFS - Women World Summit 
Foundation de Genebra/Suíça, em Florianópolis/SC, dia 
25 de agosto de 2003;
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CURSOS, EVENTOS E PALESTRAS

Naia Oliveira e Beatriz Stumpf, consultoras e parceiras da Fundação Gaia representaram a 
instituição no III Congresso Brasileiro de Educação Ambiental e VI Congresso Estadual 
de Educação Ecológica, em Ibirubá/RS, nos dias 01- 03 de outubro de 2003;

Demos continuidade às oficinas de Ecologia Urbana, reeditando-a no dia 18 de outubro no 
espaço da Casa de Cultura Mário Quintana. Nesta oficina são apresentadas alternativas práticas 
e de fácil incorporação no dia-a-dia urbano para uma melhor convivência com o ambiente 
natural. 

Em outubro lançamos o curso modular Educação Ambiental - O Caminho para 
Ecoalfabetização com Naia Oliveira, Beatriz Stumpff, Alexandre de Freitas e Elisabeth Renck, 
a ser realizado em três blocos independentes mas complementares de fim de semana, mas o 
mesmo foi cancelado por número insuficiente de inscritos. 

Ainda em outubro, dia 12,  nossa equipe participou de atividades de educação ambiental em 
uma feira  da construtora Ediba, em Porto Alegre.

De 10 a 14 de novembro de 2003 realizamos em promoção conjunta com o Göthe Institut,   
CRBio-3, Fundação Zoobotânica, Pró-Guaíba, SEMA e Governo do Estado do RS, o Ciclo de 
Estudos  para a Sensibilização de  Multiplicadores em Formação Integral -  
Alfabetização  Ecológica, que reuniu uma ampla gama de pensadores e pesquisadores sobre as 
questões  ambientais atuais para discussão e  intercâmbio coletivo.  

Lançamos o Programa de eco-lazer-educativo 'Os 4 Elementos  - terra, água, ar e fogo', que 
alia a hospedagem em fim de semana no Rincão Gaia a atividades de sensibilização e 
conhecimento da natureza. O primeiro encontro foi em 15 e 16 de novembro versando sobre o 
elemento água, com atividades de mergulho e confecção de bóias de segurança no lago da 
pedreira. 
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CURSOS, EVENTOS E PALESTRAS

Alexandre de Freitas, educador  ambiental da Fundação Gaia, realizou as seguintes palestras: 

Agroecologia' no Encontro Sulbrasileiro Verde é Vida, no Parque da Oktoberfest em 
Santa Cruz do Sul  RS, em 04 de junho de 2003; 

'Ecocidadania' na Semana Interna do Meio Ambiente na Petroquímica Triunfo em 
Triunfo/RS, em 05 de junho de 2003;

‘Ecocidadania' na Semana do meio Ambiente em Dois Irmãos/RS em 05 de junho de 
2003.

'Ecocidadania e Educação Ambiental' na Semana do Meio Ambiente no Colégio Nossa 
Sra Auxiliadora em Venâncio Aires/RS, em 06 de junho de 2003; 

'Ecocidadania e Educação Ambiental' no Ciclo de Estudos para a Sensibilização de 
Multiplicadores em Formação Integral - Alfabetização Ecológica, no auditório do Centro 
Administrativo do Estado do RS, em 12 de novembro de 2003. 

Também o consultor Fernando Soares representou a Fundação Gaia proferindo palestra 
sobre educação ambiental na Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapéu do Sol, em 
Porto Alegre, em 03 de março de 2003.
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E NA MÍDIA

A Fundação Gaia participou em diversos eventos em 2003. Merecem destaque os seguintes:  

 Reunião de Apresentação das Políticas de Meio Ambiente do Governo do Estado do RS 
pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente José Alberto Wenzel, na Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do RS, dia 16 de abril de 2003;

 Cerimônia de sanção do Projeto de Lei que declara o Jardim Botânico de Porto Alegre 
bem integrante do patrimônio cultural do Estado; Inauguração do Laboratório de Análise de 
Substrato para Plantas e Abertura da Exposição 'Ecossistemas Gaúchos', na Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul, dia 02 de junho de 2003;

 Reunião de apresentação de projeto para promoção de atividades voluntárias no Jardim 
Zoológico de Sapucaia do Sul/RS, dia 18 de junho de 2003;

Evento Governamental 'Diálogos para um Brasil Sustentável' que reuniu 
personalidades do exterior  como Amory Lovins, Fritjof Capra, Gunter Pauli, Joel Switcher e 
Miguel Altieri, com representantes do governo, da academia e do 3° setor para discussão e 
levantamento de sugestões para a viabilização de um Brasil sustentável econômica, social e 
ambientalmente. Esse evento ocorreu de 12 à 15 de agosto de 2003 em Brasília;

 Entrevista de Lara Lutzenberger na Rádio Universitária AM 1080 no Programa 
Sintonia da Terra, sobre José Lutzenberger e as tendências no Ambientalismo, dia 05 de 
setembro de 2003;  

 Seminário RENOVE “Energias Renováveis, Desenvolvimento Sustentável e Inclusão 
Social”, em Brasília, nos dias 17 e 18 de setembro de 2003;

 Abertura do I Congresso Nacional de Agroecologia, IV Seminário Internacional sobre 
Agroecologia e V Seminário Estadual de Agroecologia, dia 18 de novembro de 2003.

 Entrevista de Lara Lutzenberger no programa Lado à Lado de Maria do Carmo na Rádio 
Band, sobre questões ambientais atuais, dia 19 de setembro de 2003;

 Entrevista à TVE Nacional, sobre 
transgênicos, dia 23 de setembro de 2003;

Gravação de amplo documentário para 
TVE Repórter sobre o Rincão Gaia, nos dias 15 e 
16 de novembro de 2003, veiculado nos dias 17 e 
20 de dezembro de 2003 em cadeia nacional; 

Reuniões do conselho administrativo da 
FZB, o qual integra Lara Lutzenberger, como 
conselheira  suplente;

 


