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INTRODUÇÃO

Mais um ano se passou e novamente é chegado o momento de fazermos um apanhado de nossas 
realizações e conquistas no período transcorrido. 

Apesar da inevitável inconformidade e do conflito que sempre nos acomete ao termos de parar 
um tempo retornando o olhar para trás, enquanto o próprio tempo, rebelde e precioso se recusa a 
fazê-lo, correndo a nossa frente e gritando aos quatro ventos o que ainda temos por fazer e 
acontecer; é também sempre uma grande satisfação percebermos em uma só mirada a 
integridade do percurso que transcorremos. É como chegarmos ao alto de uma montanha e 
respirarmos o orgulho puro de quem conseguiu chegar ao topo, de quem conseguiu transpor o 
caminho íngreme até lá e agora desfruta o deleite da visão completa sobre as belezas do vale. Na 
ânsia constante de prosseguirmos para frente, sempre para frente, não raras vezes esquecemos 
de parar no alto e olhar para trás. E que linda vista!!! É quando finalmente percebemos que 
aqueles momentos ofegantes, em que o fôlego já não sustentava nossos esforços, e os múltiplos 
tropeços sobre as pedras e galhos no caminho, só nos fortaleceram e tornaram a chegada mais 
gratificante. 

E melhor ainda é poder compartilhar dessa visão com os amigos...  Nas próximas páginas 
resgatamos novamente as inúmeras atividades desenvolvidas e acolhidas pela equipe da 
Fundação Gaia no último ano. Nos mirantes e paradouros do nosso percurso tivemos o 
privilégio de sentar-nos com líderes internacionais para traçarmos conjuntamente as próximas 
escaladas rumo a um mundo de mais harmonia, de mais paz, e, sobretudo, de mais integração 
entre todos os seres que dão tanta magia à nossa 
existência planetária. E, se não bastasse, fomos 
coroados  com dois  momentos  mui to  
emocionantes de reconhecimento à nossa ação: 
  

No dia 05 de junho de 2004 a Fundação 
Gaia foi agraciada com o Prêmio Ecologista do 
Ano José Lutzenberger, outorgado pela Câmara 
Municipal de Porto Alegre, por iniciativa do 
vereador Beto Moesch; e.  

         Em setembro, no dia 25, fui pessoalmente 
agraciada pelo Jornal do Comércio e Lojas 
Renner com o Troféu 'Mulheres de Destaque' na 
categoria Meio Ambiente e Ecologia!  

Uma boa leitura, ou melhor, boa vista a todos!
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EQUIPE INSTITUCIONAL

Foram  efetuadas diversas modificações em nossa  equipe de trabalho  no ano que passou: 

Após anos de muita dedicação à instituição e em especial ao Rincão Gaia, Elisabeth Renck 
desligou-se da equipe em abril, passando a exercer função de parceira e consultora 
institucional. Beth, como a chamam os colegas e  amigos, será sempre lembrada e admirada 
pelo papel fundamental que exerceu lado a lado com José Lutzenberger desde a concepção e 
as  primeiras intervenções na construção de nosso centro de demonstração e promoção de 
um mundo de mais  harmonia e cooperação em nosso planeta  vivo, Gaia. 

Com a saída de Elisabeth Renck, a coordenação dos trabalhos no Rincão Gaia passou a ser 
exercida pelo conselheiro administrativo, engenheiro agrônomo e produtor orgânico 
Fernando Bergamin em conjunto com  Lara Lutzenberger. 

Também demos às boas vindas à Mira Torres que integrou a equipe do Rincão Gaia em 
substituição à Leci Maria  Godoy,  na área de cozinha e manutenção dos prédios e jardins.
 
Em Porto Alegre, Carla Margareth Wazlawick de Araújo saiu após vários anos de dedicação 
atenta e carinhosa como auxiliar administrativa de José  Lutzenberger  e da equipe.
  
Em agosto de 2003 houve reeleição do Conselho Administrativo e Fiscal, com as seguintes 
alterações: 

        Foi  nomeado o Sr. Justo Werlang  como  membro do Conselho Administrativo;

        Foi  eleita  a  Sra. Lara  J. W.  Lutzenberger  para  o cargo de  Presidente; e

        Foi eleito  o  Sr. Franco A. Werlang  para  o  cargo de Vice-presidente;
 

Desta forma, os Conselhos passam a ter a seguinte configuração para o mandato de  2003- 
2005: 

Conselho Administrativo
Sra. Lara  J. W. Lutzenberger -  Presidente
Sr. Franco A. Werlang  -  Vice-Presidente
Sra. Susana Burger -  Conselheira
Sr. Fernando Noal Bergamin -  Conselheiro
Sra. Lilly  C. Lutzenberger  -  Conselheira
Sr. Augusto Cesar C. Carneiro  -  Conselheiro
Sr. Justo  Werlang  -  Conselheiro

Conselho Fiscal
Sr. José Luis Vaz da Silva  -  Conselheiro
Sr. Luis A. De Azevedo Aurvalle  -  Conselheiro
Sra. Maria Magdalena K. Lutzenberger  -  Conselheira
Sra. Karin H. Adams -  Suplente
Sra. Rosa M. K. Lutzenberger  -  Suplente
Sra. Flávia Maria Ryzewski -  Suplente
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RINCÃO GAIA

Recebemos em torno de 1620 pessoas no ano, oriundas de diversos países, localidades e 
instituições, como escolas, universidades, agências de turismo, empresas e órgãos públicos. 
O mês de maior fluxo de visitantes foi março em contraposição a dezembro, onde tivemos a 
menor taxa de visitação.  Destacamos a visita do físico Fritjof Capra e de seus 
conterrâneos austríacos Gotthard Wagner e Ludwig Blamberger em 26 de janeiro, 
Patrizia Nessmann, auditora ambiental, também austríaca, em 18 de outubro, bem como do 
parlamentar alemão Hermann Sheer e de  Angelina Galiteva dos EUA, dia 25 de julho e 
do Sr. Reinhard Thurner, Cônsul Alemão no Rio Grande do Sul, acompanhado de seu tio 
e de sua filha, no dia 05 de novembro de 2003.

Em março concluímos o projeto PIAGE -  Programa de Integração Ambiental Guaíba-
Escola, conforme mencionado mais adiante em Projetos.

Destacamos também os projetos Férias Coloridas Tintas Renner e Vivenciando o 
Rincão, do Colégio Pastor Dohms. O primeiro levou 83 crianças, filhos de funcionários da 
empresa Renner Sayerlack S.A. para atividades em nossa sede rural, nos meses de janeiro e 
fevereiro. Já a escola Pastor Dohms desenvolveu em julho uma atividade de 1 ½ dia com 
alunos do Ensino Médio vivenciando na prática as lides agrícolas e domésticas do meio 
rural. Os alunos foram instruídos a produzir pães, biscoitos, iogurte, compotas e cuidar das 
plantas ornamentais de estufa e da produção da  horta. 
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Recebemos em nossa sede rural  02 estagiários; Douglas Piazzoli Canever e Rafael Souza da 
Rosa da Escola Agrotécnica de Sombrio/ SC, de 04 de janeiro à 04 de fevereiro, e 03 
voluntários: Luiz Felipe de Almeida Benites de Guaíba, de 12 a 26 de janeiro;  Beate Reichle 
da Alemanha, de 08 a 16 de outubro de 2003 e Marion Kassebaum de Kiehl na Alemanha, de 02 
de setembro a 27 de fevereiro de 2004. 

Foi realizado um esforço de divulgação junto às escolas particulares de Porto Alegre, Santa 
Cruz do Sul, Rio Pardo e Vera Cruz, apresentando-lhes o programa de visitações no Rincão 
Gaia. Como resultado deste trabalho mapeamos o interesse das escolas em realizar atividades 
no Rincão Gaia,  qual a época adequada do ano letivo para a marcação de reservas, e as pessoas 
responsáveis pelos setores pedagógicos das respectivas instituições. 

Mantivemos nossa política de criação diversificada de animais e produção vegetal orgânica 
no Rincão Gaia em escala de consumo interno. Gansos, angolistas, patos, marrecos coloridos e 
marrecos de Pequim, galinhas de corte e postura, bovinos de leite Jersey, suínos e colmeias, se 
agregam à horta e pomar de frutas variadas.

Recebemos  doação do Sr. Albino, produtor de Passo do Canto em Pantano Grande, de um 
casal de leitões e empréstimo de reprodutor que propiciou o nascimento de nove leitões 
adicionais. 

Nos hortifrutigranjeiros mantivemos a produção de frutas nativas, cítricas, parreiras e 
diversas verduras de horta e lavoura, destacando a colheita de 240 kg de arroz, aipim, e 
abóboras coloridas para consumo humano e animal. Facilitando o manejo e acesso das 
cozinheiras, transferimos as lavouras de aipim, abóbora, melão, e feijão para área adjacente à 
Casa Comunal.  

Em 30 de abril o Secretário de Agricultura de Pantano Grande  RS, Sr. Cláudio Rosa esteve
n

 
o Rincão Gaia com Lara Lutzenberger e Fernando Bergamin reforçando um profícuo 

processo de aproximação e parceria entre o município e nossa sede. Participação da 
Fundação Gaia em feiras comunitárias de hortifrutigranjeiros e artesanato, facilitação da 
visitação da comunidade pantanense ao Rincão Gaia e apoio com equipamentos agrícolas 
foram alguns dos resultados imediatos dessa aproximação.

RINCÃO GAIA
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Na área paisagística, mantivemos nossa coleção de plantas suculentas e carnívoras, 
disponibilizando mudas para aquisição de nossos visitantes.  Cabe destacar aqui o excelente 
trabalho de reorganização e catalogação de nossas coleções botânicas desenvolvido pela 
estagiária Marion Kassebaum. Também intensificamos o manejo de nossos canteiros e 
arranjos florísticos em diversas áreas do Rincão Gaia, revitalizando áreas como o  entorno 
dos lagos, o telhado ajardinado da construção bunker e o conjunto de arranjos rupestres, 
com manejo das espécies mais agressivas, adubação apropriada e renovação de  mudas. 

Mencionamos ainda uma série de melhorias e atividades de manutenção da nossa infra-
estrutura desenvolvidas em 2003: 

  construção de escada de acesso ao Jardim do Bunker; 

instalação de sistema de segurança com alarme  nos  prédios da propriedade;

rearranjo e renovação/ restauração da decoração da casa comunal para melhor  
recepção dos  visitantes;

renovação de cortinas; 

aquisição de novos mosquiteiros para camas;

reorganização e transferência da cozinha principal da casa comunal para área maior;

reorganização de dois quartos para acomodação de funcionários na casa comunal;

recercamento da lavoura de arroz junto à área de pasto;

retirada de cerca de 70% do cercamento elétrico pré-existente para manejo do gado em 
sistema rotativo, devido à sua má-conservação;

lavagem e aplicação de água siliconada na fachada externa e calçada da casa comunal e 
casinhas  residenciais.

RINCÃO GAIA


