Pouco a pouco…
Os últimos meses têm sido um desafio global como há muito não se via. A pandemia do novo
coronavírus – COVID 19 obrigou a humanidade inteira a se adaptar e até por que não dizer, se reinventar.
Felizmente para nós, o sul do Brasil ainda guarda uma situação de menor gravidade em comparação com o
restante do país. E nossa região no entorno de Rio Pardo têm se mantido na zona amarela, significando baixo
risco de contágio. Seguindo as orientações governamentais estaduais e do município de Rio Pardo, e
primeiramente restrito àqueles que já têm agendamento/inscrição anterior ou que já estiveram anteriormente
no Rincão Gaia, que se vincularam a sua inspiradora história, sua paisagem encantadora e sua equipe
acolhedora, o Rincão reabre seus 30 hectares de natureza exuberante, nas seguintes modalidades:
# passeio, refúgio e home office em local inspirador e regenerador, com amplas possibilidades de
circulação e observação de natureza*;
# acampamento exótico sob a oca do Rincão;
# prática de mergulho;
# cenário para fotos;
# participação nas atividades de horta, manutenção de canteiros, alimentação dos animais, produção
de produtos lácteos e compotas, de acordo com a rotina e condições do dia.
## Quer levar um pedacinho do Rincão para casa? Nós montamos um espaço para você criar o seu
próprio jardim de vaso composto de plantas da nossa coleção botânica!
*não fazemos trilhas monitoradas nesse momento.
Estamos atentos aos cuidados sanitários condizentes com a pandemia a COVID -19, e consideramos:
# limite máximo de 20 visitantes /dia e hospedagem;
# disponibilização e higienização reforçada com álcool e detergentes;
# uso de máscaras;
# espaçamento maior no refeitório e priorização de uso das mesas externas;
# alimentação servida individualmente.

FAÇA SUA RESERVA COM ANTECEDÊNCIA,
priorize o deslocamento em carro, não descuide da sua
saúde e da nossa e desfrute de momentos revigorantes
junto ao Rincão Gaia!
Os agendamentos podem ser remarcados até 2 vezes,
sem multa, havendo justificativa de saúde.
Fone/ WhatsApp: 51 99725 3685
reservas@fgaia.org.br

Próximos eventos:
Compostagem, Ecologia do Solo e
Criação de Minhocas
Tudo que um dia foi vivo vai, cedo ou
tarde, se decompor e ser reduzido a pó. Esse
processo natural é que permite que todos os
nutrientes da natureza sejam infinitamente
reciclados e através do solo e das cadeias
alimentares passem de um organismo para outro.
É um caminhar contínuo de um sistema para
outro e é totalmente característico dos sistemas
vivos.
A prática da compostagem nada mais é do
que se apropriar conscientemente desse processo e
usá-lo para otimizar a fertilidade dos solos e
ampliar a produção vegetal. Povos ancestrais já
faziam isso há milhares de anos atrás e hoje a
compostagem figura como uma possibilidade real de reduzir a descarga desordenada de resíduo orgânicos nos
ambientes naturais. Essa técnica é mais comum nos sistemas produtivos rurais, mas pode ser aplicada tanto em
alguns sistemas industriais quanto no aconchego dos lares. Em ambos os casos, os benefícios para a saúde
ambiental são indiscutíveis.
Alexandre Rates de Freitas é técnico agrícola com mais de 32 anos de experiência em compostagem,
recuperação de solos e educação agroecológica.
Na UNISINOS foi assistente direto da pesquisadora Christa Knäpper (referência nacional em
compostagem e minhocas nas décadas de 80 e 90) de 1987 até 1992. Nesse período, na faculdade de biologia,
acompanhou pesquisas, testes, publicou artigos e apresentou trabalhos em congressos e eventos. Em 1993
ingressou no Depto Técnico da Empresa Vida Desenvolvimento Ecológico Ltda atuando como assistente
técnico no processo de reciclagem do lodo gerado na fabricação de celulose, sob orientação técnica de José
Lutzenberger e equipe. De 1995 até 1997 prestou consultoria à Riocell SA em pesquisa sobre minhocas
aquáticas e ecologia de sistemas lacustres. Em 1998 passou a integrar a equipe da Fundação Gaia - Legado
Lutzenberger onde trabalha até hoje nas atividades educativas e de comunicação estratégica. Em 2009 criou a
primeira composteira domiciliar feita de cerâmica. Atualmente é reconhecido como uma autoridade nos temas
compostagem e educação agroecológica.
Programação completa e custos desse evento em:

http://fgaia.org.br/cursos/20_21_junho_2020.html
Informe-se: Fone/WhatsApp: 51 99725 3685
ou reservas@fgaia.org.br

Feijoada no Rincão Gaia
Tradicional, com e sem carne. Feijão e arroz
orgânicos, suíno próprio e laranjas orgânicas do
pomar.
04 de Julho de 2020
Confira programação do final de semana em
http://fgaia.org.br/cursos/04_julho_2020.htm

Informe-se: Fone/WhatsApp: 51 99725 3685
ou reservas@fgaia.org.br

Introdução à Terapia Ayurveda
Práticas que promovem bem-estar, equilíbrio e vitalidade
Ana Froner – Terapeuta Ayurveda
26 e 27 de Setembro de 2020
Neste whorkshop a intenção é introduzir os conceitos do
Ayurveda de forma simples, prática e vivencial, para estimular a
consciência do autocuidado, a busca pelo autoconhecimento e
proporcionar mais autonomia para que cada participante possa
aplicar este conhecimento milenar em sua vida, buscando sua fonte
interior de cura.
A proposta desse evento é que todos possam aprender,
ensinar e trocar experiências de vida, do cotidiano, e de mudanças de
hábitos.
Estar aberto a novos conhecimentos, novas formas de observar a
nossa vida, natureza, hábitos, desenvolver a auto-observação. Se relacionar, fazer amigos, trocar experiências.
Cada tema foi pensado para que seja uma experiência agradável, leve e alegre. Haverão práticas de meditação,
fitoterapia, masalas, alimentação equilibrada, contato com a natureza, conversas, trocas de aprendizado entre
pessoas que estão buscando aplicar práticas que ajudem a manter a saúde e equilíbrio.

Programação completa e custos desse evento em http://fgaia.org.br/cursos/26_27_Setembro_2020.html

Corrida e Caminhada Rural
Rincão Gaia/RS
03 e 04 de outubro de 2020
Com Márcio Nóbrega
Esporte, saúde, família e muita natureza norteiam essa
programação, que propiciará a corredores a
oportunidade de praticar esse esporte em meio a
paisagem da campanha gaúcha junto ao pampa sulino,
aprender e partilhar saberes sobre cuidados cardíacos,
bem como descansar e confraternizar em família na
história e paisagem encantadoras do Rincão Gaia.
O Rincão Gaia é a sede de 30 hectares da Fundação
Gaia - Legado Lutzenberger, situado no município de
Rio Pardo/RS, na qual o ambientalista José
Lutzenberger colocou em curso um esforço emblemático
de recuperação e diversificação paisagística cujos
resultados repercutem na biodiversidade regional e no bem estar de quem ali aporta. Seu Lago das Estrelas, de
águas cristalinas, propicia banhos e lazer indescritíveis.

Programação completa e custos desse evento em http://fgaia.org.br/cursos/26_27_Setembro_2020.htm

Informe-se: Fone/WhatsApp: 51 99725 3685
ou reservas@fgaia.org.br

Venha passar os feriados de
Inverno no Rincão Gaia!
O Rincão Gaia vai estar funcionando nos feriados de
inverno de 2020
Informe-se com nosso setor de reservas:
Fone/WhatsApp: 51 99725 3685
ou reservas@fgaia.org.br

Coronavírus: nem só vilão
Há tempos que certos hábitos e
sistemas, vistos como conquistas ou
esquemas indispensáveis, fragilizam-nos.
Comércio excessivo de bens descartáveis gera poluição industrial e lixo tóxico. Substâncias
sintéticas confundem nossos hormônios ao impregnarem a cadeia alimentar e nossos corpos. Rotas
áreas e terrestres, congestionadas por movimentações desnecessárias e uso inconsequente de veículos
automotores, deixam rastro de poluição sonora e atmosférica, adoecendo mentes e pulmões.
Horizontes monoculturais sem fim, produções intensivas e distantes têm menor resiliência a
intempéries e pragas e menor acessibilidade, portanto arriscam deixar-nos com fome. Também
fragilizam o espírito ao tirar o encanto das paisagens, extinguem espécies e geram contaminações
sistêmicas.
Todas essas situações alteram perigosamente o clima e nossas condições de vida!
Na esfera laboral, regras engessadas favorecem conflitos judiciais e impactam rotinas
domésticas e familiares. Compromissos e ambições ilimitados deixam-nos extenuados. Individualismo
exacerbado acaba em solidão. Educação e igualdade social negligenciadas marginalizam e apontam
armas. Setor público inflacionado é ineficiente e insustentável. Privatização de serviços essenciais
exclui impiedosamente. A busca do crescimento econômico por si, maior mantra da modernidade,
não garante sociedades equilibradas, nem felicidade e muito menos saúde.
O sofrimento e a morte nos rondam em várias frentes, apenas que a face e agilidade do vilão
se fundem nelas e nos confundem!
Há tempos precisávamos de uma quarentena. Fatos, teorias, alternativas, nada, mas nada,
parecia capaz de mudar nossa rota catastrófica! Apenas Coronavírus, do alto de sua coroa
invisivelmente microscópica, ao estabelecer uma ameaça de vida imediata e de autoria inquestionável,
conseguiu frear-nos! Aos que sobrevivermos agora, caberá enfrentar o que por tanto tempo
desmerecemos e constituir uma civilização que faça jus à altura da humanidade!
Lara Lutzenberger
Veiculado em ZH em 13.04.2020

Para Você Apoiar – Mãos à Terra – o filme

Causa nobre da militância de José Lutzenberger, a agricultura ecológica gaúcha, impulsionada
pela Fundação Gaia nos anos 90 é retratada em sua estimulante trajetória e contribuição.
Mãos à Terra é um projeto de documentário de longa-metragem que vai falar sobre a
importância da agricultura ecológica através da história da primeira feira agroecológica da América
Latina, a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE) de Porto Alegre. A história da Feira está
profundamente ligada ao nascimento do movimento ambientalista no Brasil, e seu impacto na
sociedade vai muito além da comercialização de produtos orgânicos: são pessoas e ambientes que
carregam a diversidade e a proposta viva de uma relação equilibrada com o meio ambiente na
produção do alimento limpo.
Da semente crioula aos cuidados com o solo, da agricultura familiar até as cooperativas, da
geração que transmite no fazer os saberes a uma nova geração que cresce dentro e junto da feira.
Todo esse universo vem sendo filmado e compilado para o documentário.
Por que ajudar?
Temos ainda muitas histórias que precisam ser colhidas, por isso contamos com seu apoio!
As filmagens já começaram e chamamos a colaboração de vocês para que esse filme possa
espalhar suas sementes. Através do financiamento colaborativo, buscamos finalizar as filmagens, a
montagem, bem como distribuir o filme quando pronto. Sua produção envolve muitos meses de
pesquisa e horas de dedicação e atenção, por isso te convidamos para fortalecer nossa caminhada
coletiva para o documentário Mãos à Terra acontecer.
Assista o trailer: https://youtu.be/gb5CaEbNTng - apoie o projeto:
https://apoia.se/maosaterra

E ajude esse filme acontecer…
Dica de Streaming na Netiflix
Virando a Mesa do Poder
Vencedor de dois prêmios no Festival de Sundance, ‘Virando a Mesa
do Poder’ é um ótimo documentário – e extremamente apropriado para os dias
de hoje. Conta a história inspiradora de quatro mulheres que, contra todas as
probabilidades, foram capazes de desafiar a supremacia da classe política
americana, composta quase exclusivamente de homens, e foram em busca de
vagas no Congresso dos Estados Unidos em 2018

Assista o trailer no YouTube: https://youtu.be/JigmLkyQFcw

Acompanhe a Fundação Gaia nas redes sociais. Veja nosso conteúdo, e se gostar, curta, comente e
compartilhe

VENHA SE CONECTAR COM A VIDA - VISITE O RINCÃO GAIA - www.fgaia.org.br
Foto de João Paulo Lucena

Contato:
Fone/WhatsApp – (55) 51 99725 3685 reservas@fgaia.org.br

