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IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO      

 

Abundam nos meios de comunicação, notícias sobre as crises ambientais e econômicas. Muito 
lemos e falamos sobre isso, mas agimos pouco para enfrentá-las. A maioria de nós prefere 
aguardar os acontecimentos, que assumir uma postura consciente e ativa. E, no geral, 
tampouco sabemos por onde começar...   

A verdade é que tanto a crise econômica quanto a ambiental são apenas sutilmente percebidas 
ou vivenciadas pela maioria de nós.  

Fala-se de redução abrupta de lucros em companhias aéreas, mas apenas uma pequena 
parcela da população mundial voa, e mesmo esta se depara com filas de embarque 
gigantescas e vê até cinco aviões enfileirados nos ares dos principais aeroportos, para 
aterrisagem consecutiva. Crise? Aonde? 

Fala-se em crise financeira, mas, de fato, quantos temos conta bancária para perceber 
qualquer mudança que seja? Nos shoppings e comércio percebe-se uma movimentação 
intensa...   

E quem percebe a devastação da Amazônia, a redução de hábitat dos orangotangos ou até 
mesmo as alterações climáticas?  

Nas cidades cujos córregos estão tomados de lixo, escorre água aparentemente límpida das 
torneiras residenciais.  

Nos supermercados, encontramos ampla oferta de frutas e verduras, apesar de tanto falar-se 
das dificuldades do campo... 

Acredito que muito da nossa paralisia coletiva se deva a isso. Sabemos, somos informados 
sobre o que acontece, mas poucos sentimos o verdadeiro impacto dos fatos. As crises soam 
mais como ameaça do que como realidade. Ao menos para aquela parcela da população 
humana que têm voz de comando e certa independência. Os demais, assim como os 
orangotangos, sofrem em silêncio ou, no máximo, sussurram um grito de socorro em nossos 
ouvidos! Agregam-se a isso, rotinas frenéticas e uma cultura egocêntrica que coloca a 
realização pessoal no centro e acima de tudo.   

A Fundação Gaia tem buscado através de sua programação de palestras, participação em 
seminários, oferta de oficinas e vivências práticas facilitar o processo de percepção e 
compreensão do que está em curso, e, principalmente, mobilizar cada um e todos para a ação 
construtiva.  

Nas próximas páginas, apresentamos uma visão das iniciativas que tomamos em 2008.  

Com sua participação, 2009 poderá ser ainda melhor...  

 

Boa Leitura!  

Lara Lutzenberger  

Presidente 
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AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO      

Objetivos e Recursos: 

O desafio diário da instituição é o de contribuir para uma maior conscientização da sociedade 
acerca dos desafios sócio-ambientais presentes e para a necessária mudança ética-cultural 
que nos permita rever em profundidade nossa postura cotidiana no sentido de conseguirmos 
conciliar as ambições humanas com a preservação da vida.  

Fazemos isso através:  

1.   da história do Rincão Gaia e do leque de atividades que lá 
desenvolvemos; 

2.   da execução de projetos, parcerias e campanhas  junto à 
comunidades; 

3.   da prestação de serviços em consultorias ambientais;  

4.   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 
sócio-ambiental.  

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, verifica-se hoje um exemplo prático de como uma postura 
reconciliatória e integradora homem-natureza é capaz de regenerar a terra e a nós mesmos.  

 

 

Onde antes havia uma paisagem lunar, 
vemos hoje uma paisagem encantadora que 
nos permite a plena fruição de nossos 5 
sentidos num ambiente que integra ampla 
biodiversidade com produção de alimentos 
sadios, com preservação da água e com 
habitações acolhedoras de formas e 
materiais orgânicos.  

 

 

Com uma estrutura que nos permite hospedar até 40 pessoas, recebemos público de todas as 
idades e origens para visitas guiadas de 1 dia, atividades de lazer eco-educativo e cursos de 
maior duração, nos quais os participantes vivenciam o espaço e compartilham experiências e 
saberes ecológicos. 
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Além da estrutura física do Rincão Gaia, a Fundação Gaia tem sede administrativa em Porto 
Alegre, em espaço cedido pelas filhas do ambientalista, Lilly e Lara Lutzenberger. 

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; 

� da venda de produtos artesanais; e 

� de doações.  

 

Equipe Institucional:  

Em decorrência do ingresso insuficiente de recursos financeiros, a Fundação Gaia mantém um 
quadro de pessoal enxuto e aquém da sua necessidade, bem como, tem se limitado à 
manutenção básica de suas instalações físicas.    

O mandato 2007 – 2009 dos conselhos fiscal e administrativo mantém-se com a seguinte 
composição:  

 

Conselho Administrativo: 

Lara Josette Wilm Lutzenberger – Presidente 

Franco Adriano Werlang –Vice-presidente 

Cláudio Roberto Langone 

Augusto César Cunha Carneiro  

Lilly Charlotte Lutzenberger 

Susana Burger 

Fernando Noal Bergamin 

 

Conselho Fiscal: 

Justo Werlang  

Flávia Maria Ryzewski  

Silvia Cappelli 

Suplentes: Sra. Karin Adams 

Sra. Rosa Maria Kroeff Lutzenberger 

Sr. José Luis Vaz da Silva 

Em relação ao quadro de funcionários, Lucilene Caramalac foi promovida à Assessora 
Administrativa e Samara Wild ingressou como Auxiliar de Escritório, ambas em fevereiro. 

No Rincão Gaia, Paulo e Liliane se desligaram em março e foram sucedidos por Dejalmir 
Francisco Santelmo da Silva e Neusa da Fontoura Silva, esta última tendo se desligado 
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novamente em 28 de maio e sendo sucedida por Tânia Beatriz Silveira Torres, que 
permaneceu na instituição até dezembro do mesmo ano.  

Também tivemos a contratação de Lucimara Fanfa Corvello em agosto, como Encarregada do 
Rincão Gaia, para auxiliar no acompanhamento dos trabalhos da equipe, auxiliar no 
atendimento de visitantes, na compra de insumos diversos, na prestação de contas da 
movimentação financeira e de estoques local e, finalmente na abertura de novas frentes de 
atuação. 

Desta forma, encerramos o ano de 2008 com o seguinte quadro de funcionários:  

Na sede administrativa:  

� Lucilene Caramalac – Administração  

� Samara Wild – Escritório  

� Christian Lavich Goldschmidt – Comunicação e Marketing  

� Joveni S. Langner – Limpeza 

 

No Rincão Gaia: 

� Lucimara  Fanfa Corvello – Encarregada Geral 

� Mira S. Torres – Limpeza e Jardinagem 

� Diva Castro Henriques – Limpeza e jardinagem 

� Dejalmir Francisco Santelmo da Silva – Atividades de Manutenção, Agropecuárias e 
Paisagísticas  

� Verli C. Henriques – Atividades Agropecuárias e Paisagísticas 

A coordenação das atividades é exercida de forma voluntária por sua presidente Lara 
Lutzenberger, com o apoio nas rotinas administrativas-contábeis da conselheira Susana 
Burger, e nas atividades agropecuárias no Rincão Gaia, do conselheiro Fernando Noal 
Bergamin.  

Pontualmente, conta ainda com apoio adicional de voluntários.  

 

Reforma Estatutária:  

Em 2008 efetivamos alterações no estatuto da instituição, com o objetivo de adequar-nos às 
exigências do Novo Código Civil, assim como habilitar-nos ao cadastramento como produtores 
culturais junto à Lei Rouanet  e LIC – Lei de Incentivo à Cultura. Dessa forma, a instituição 
pode buscar diretamente junto à iniciativa privada a obtenção de recursos a partir de isenções 
fiscais para a realização de projetos ambientais que se utilizem de ferramentas artístico-
culturais, tais como peças de teatro, projetos paisagísticos, documentários, como forma de 
sensibilização e mobilização da sociedade para a causa ambiental.  

Também foram inseridos a realização de cursos, atividades de educação ambiental e a 
organização de seu acervo, como frentes de ação importantes da instituição que careciam de 
explicitação em seu estatuto.  
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RRRIIINNNCCCÃÃÃOOO   GGGAAAIIIAAA   

Mantivemos o rol de atividades tradicionais oferecidos no Rincão Gaia – nossa sede rural 
experimental e demonstrativa no âmbito da recuperação de áreas degradadas, produção 
orgânica de alimentos, pecuária extensiva; bioconstruções e paisagismo natural; 
desenvolvendo atividades de manutenção e melhorias do espaço, bem como buscando uma 
crescente diversificação de nossas opções eco-educativas.  

Registramos a recepção de aproximadamente 2.300 pessoas em 2008, nº equivalente ao 
recebido em 2007.  

Em 03 de outubro, foi realizado encontro de atualização, troca de experiências e reforço da 
proposta educativa desenvolvida pelos monitores junto aos visitantes. 

 

Em retribuição ao apoio da Prefeitura Municipal de Pantano Grande, através do Secretário de 
Agricultura Cláudio Rosa, que nos fornece maquinária agrícola para lavração e discagem de 
pastagens, recebemos gratuitamente 40 crianças da rede pública de Pantano Grande em visita 
de ½ turno em março, e atendemos outro grupo de 40 crianças catequistas da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, também em 1/2 turno, em  dezembro.  

 

Também, com recursos provenientes da venda das sacolas Ecobags 
– iniciativa de Marcelo Bohrer e Jorge Mello, no total de R$ 1.875,00 
(R$150,00 até dezembro de 2007 e R$ 1.725 em 2008),  recebemos 
45 jovens de alunos do Jovem Aprendiz de Minas do Leão/RS - 
SENAR-RS, em visita de ½ turno, em 15 de setembro  e  passamos a 
receber em novembro, 15 alunos da Escola Municipal Sotero 
Hermínio Frantz, para realização de programa piloto vivencial no 
Rincão Gaia, num total de 10 visitas de ½ turno.  

 

As atividades desenvolvidas pelos jovens constituem-se 
de:  

- organização e identificação dos tonéis de lixo para 
reciclagem;  

- confecção de nova composteira para utilização de 
Salvínias;  

- implantação de pastagem de Coast cross; 

- implantação e manutenção de nova horta.  
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Atividades Agropecuárias:  

Mantemos nossa diversidade de animais compreendendo suínos, aves diversas – patos, 
marrecos, galinhas caipiras, galinhas crespas, angolistas, gansos; gado leiteiro Jersey , 
ovelhas e 06 colméias de abelhas.   

Temos tido ataques rotineiros de fauna silvestre ao galinheiro, levando-nos à necessidade de 
reformular o cercamento e eventualmente a localização do mesmo.  

Cultivamos pastagens de inverno com azevém e aveia e de verão com milheto, capim sudão e 
coast cross para alimentação suplementar do gado. 

Fizemos lavoura de abóbora e morangas para oferta aos nossos visitantes e implantamos novo 
pomar, em área localizada mais acima a do atual, com introdução de mudas de pêssego, 
ameixa, noz pecã, goiaba branca e figo. Também repusemos as mudas de maracujá azedo.  

Em agosto fizemos poda de manutenção nos kiwis e renovamos as podas nas videiras.   

Tivemos colheita de boas quantidades de tuna, goiabas, figos, amoras, uvas, butiás e cítricos, 
além de quantias menores de romãs, araçás, pêssegos, cáquis, mamões, melões, melancias, 
abóboras e morangos.  

As frutas são beneficiadas sob forma de sucos, geléias e cucas oferecidos nos eventos, da 
mesma forma com que são oferecidos pães, bolos e biscoitos caseiros que deliciam nosso 
público.  

Colhemos 08 kilos de mel em março e mantivemos o canteiro de ervas aromáticas e 
medicinais. 

O arroz e o feijão têm sido adquiridos de produtores orgânicos gaúchos.  

 

Paisagismo: 

 

Foram realizadas as atividades rotineiras de 
manutenção diversa e estética dos jardins e 
das coleções botânicas de suculentas e 
carnívoras, o que inclui podas de condução, 
desinçamento, cobertura de canteiros, 
raleamento de tifas, replantio, transplantes, 
entre outros. 

 

 
Dando seguimento ao trabalho paisagístico que vem sendo realizado com o apoio de Augusto 
César Carneiro e a coordenação do paisagista Adolfo Müller, foram realizados os seguintes 
trabalhos:  

- concluído o campo de futebol; 

- renovadas três lagoas junto ao galinheiro, nas quais apresentamos aos visitantes diferentes 
espécies de plantas aquáticas que podem ser utilizadas para fins de purificação de cursos 
de água e alimentação suplementar de animais criados na propriedade; 
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- inseridas diversas mudas ornamentais na entrada do complexo acima; 

- desassoreado o banhado - berçário junto ao Lago das Estrelas (lago pedreira maior) com 
retirada de excesso de tifas e papiros que o tinham colonizado; e 

- inseridas duas mudas de trepadeiras na torre desativada do catavento Kenya, com a idéia 
de torná-lo mais atraente.  

 

Com a renovação da balsa do lago da pedreira 
menor, retomamos a retirada do excedente de 
plantas aquáticas naquele espaço, propiciando o 
uso dessa massa verde na alimentação dos 
animais e o ressurgimento de um espelho de água.   

 

 

 
Em setembro foi feito remanejo geral e manutenção das plantas da estufa.    

Também mantivemos o controle sistemático de mudas de eucaliptos, cynamomos e agaves, 
evitando sua proliferação na propriedade.  

 

Infraestrutura: 

Foram concluídos o redesenho e a digitalização em auto-cad das plantas arquitetônicas de 
nossos principais prédios, que passam a nos auxiliar em futuras reformas e manutenções, 
assim como, na formulação de um novo sistema anti-incêndio.  

No final de 2008, foi encomendado com a empresa Engetec de Rio Pardo/RS, levantamento de 
plano altimétrico e georeferencial para projeto anti-incêndio. 

Com novo auxílio da arquiteta Denise Migowsky, foram estudadas alternativas de substituição 
da cobertura das duas casinhas menores, Toca dos Coelhos e Toca Lutz. Ambas construções 
estão com os telhados bastante desgastados pelo tempo e nossa experiência demonstra que o 
santa fé carece de mão de obra melhor qualificada e não representa a melhor opção no clima 
úmido, típico de nossa região. O formato arredondado dos telhados impôs um desafio adicional 
na identificação de uma alternativa. Telhas convencionais não se adaptam bem às curvaturas e 
o telhado vivo, cultivado, necessita de uma declividade bem menor do que a existente. Como 
solução, recomendou-se o uso das telhas asfálticas, Shingle, maleáveis e com texturas e 
colorido de efeito similar à palha. A colocação das mesmas deverá ocorrer no primeiro 
semestre de 2009.  

Foi encontrado em boas condições o barco azul, que havia submergido em anos anteriores no 
Lago das Estrelas. 

Em adição foram feitas as seguintes aquisições/melhorias:  

Exposto na casa comunal painel ilustrado com informações sobre a vida e obra de 
Lutzenberger. Esse painel foi produzido e doado pela UFRGS, após encerramento da 
exposição Homem e Natureza, a qual integrava:  

- colocada cobertura de tela nos bueiros;  
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- compradas 2 lanternas; 

- substituição de fogão industrial por novo; 

- compra de freezer de 540 litros; 

- compradas 06 jarras e 14 taças de vinho; 

- reforçada a estrutura de arame para sustentação da cobertura de bambu que permite o 
sombreamento nas pérgolas;  

- refeitos alguns bancos de madeira; 

- substituída tela de projeção para uso em atividades educativas;  

- renovado o cercado e telhado do chiqueiro; 

- renovado plástico de galinheiro; 

- comprada lixadeira para acabamento dos bancos e outros serviços de mobília; 

- renovada balsa para circulação no lago da pedreira menor; 

- renovadas as placas do canteiro de ervas; e 

- disponibilizada bóia de resgate no Lago das Estrelas. 

 

Estágios/ Voluntariados no Rincão Gaia:  

Devido às dificuldades internas de oferecer um acompanhamento e estruturas adequados, não 
tivemos estagiários ou voluntários nesse período.  

 

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTOOORRRIIIAAASSS   

Museu Iberê Camargo: 

Concluímos a consultoria prestada desde 2001 à Fundação Iberê Camargo na obra de seu 
respectivo museu, que foi edificado às margens do Guaíba, em frente ao Estaleiro Só, em 
Porto Alegre/RS.  

Em dezembro apresentamos proposta de treinamento de pessoal e serviços de manutenção e 
melhorias que permitam oferecer ao público visitação guiada à área verde que circunda o 
prédio, e na qual já consolidamos uma trilha.  

A idéia é propiciar:  

� a compreensão da origem natural da paisagem urbana, suas principais associações e 
espécies botânicas, considerando aquele local como uma relíquia dessa riqueza;  

� o estímulo à percepção dos detalhes e sutilezas do mundo natural; assim como  

� um conceito de paisagismo natural, que não impõem uma estética, mas sim, valoriza e 
catalisa o desdobramento do potencial natural disponível.      

Também propomos, como opção adicional, a preparação de portal de pesquisa e material 
pedagógico para professores estimularem a compreensão da paisagem gaúcha e suas 
formações fitogeográficas.  
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PPPRRROOOJJJEEETTTOOOSSS:::    

Trabalhamos na elaboração e busca de viabilização das seguintes iniciativas em 2008:  

� O Mundo é Assim – CCMQ:  Projeto para captação de recursos visando lançar nova 
temporada da peça de teatro ‘O Mundo é assim...’, bem como estabelecer programação 
cultural no Jardim Lutzenberger. A proposta não foi concretizada por dificuldade em 
estabelecer as respectivas alianças com o conjunto de parceiros.   

� Projeto Gaia Jovem: Enviado para Brazil Foundation, consiste em propiciar a participação 
em atividades de formação ecológica para jovens e professores da rede pública de ensino 
do município de Pantano Grande/RS, onde a Fundação Gaia têm sua sede rural, o Rincão 
Gaia. Atendendo à 06 turmas de 10 jovens/cada, entre 10 – 16 anos, das 4 principais 
escolas do município, propomos a realização de um cronograma de atividades educativas, 
com 15 eixos temáticos. Cada turma escolherá 3 eixos, de acordo com sua preferência, que 
serão desenvolvidos ao longo do segundo semestre de 2009, em encontros semanais de ½ 
turno/turma, em turno alternado ao estudo regular.  Também serão oferecidas 5 oficinas à 2 
professores por escola, num total de 08 professores, permitindo o reforço dos trabalhos em 
sala-de-aula.  

Em acréscimo, apoiamos as seguintes iniciativas de terceiros: 

� Biblioteca Virtual José Lutzenberger, de Mariano Senna da Ambiente Já: Desde 2006 em 
processo de elaboração conjunta, visa disponibilizar o acesso ao acervo bibliotecário de 
José Lutzenberger, seu pensamento, vida e obra. Mantêm–se em curso de elaboração. 

� O Legado Lutzenberger, de Frank Coe para RBS: documentário complementar ao 
Lutzenberger – For ever Gaia, desta feita com enfoque mais prático e menos conceitual na 
vida profissional de Lutz. As filmagens e edição foram realizadas em 2007 e a 1ª veiculação 
se deu no dia 08 de junho. No mesmo mês, Tânia Kowarick, Maria de Fátima Maciel dos 
Santos, Alexandre de Freitas e Taís Fonseca, voluntários da Fundação Gaia, 
acompanharam a apresentação do documentário em diversas escolas da capital, como 
Colégio Anne Frank, Colégio ACM, Colégio Marista Champagnat e Colégio Tubino falando 
da atuação institucional;  

� Pylemusic, de Gerson Ramos: busca de parceiros sócio-ambientais para 
www.pylemusic.com - site que colocará a venda produtos de artistas ligados à musica, 
revertendo 10% da renda obtida à instituições e/ou projetos sociais/ambientais. Projeto não 
foi concretizado! 

� Espaço Lutz no Marinha do Brasil: iniciativa do Sr. Gilberto Werner, teve  aprovação por 
unanimidade pela Câmara de Vereadores/POA e sanção do Prefeito José Fogaça em 16 de 
abril, para criação de espaço público em homenagem ao Lutzenberger no Parque Marinha 
do Brasil. Concretização do mesmo depende de idealização do espaço com paisagista 
Paulo Backes, subseqüente aprovação pela Smam e conquista de patrocínio por iniciativa 
privada.   

 

Jardim Lutzenberger – Casa de Cultura Mário Quintana:  

O Jardim Lutzenberger é um projeto iniciado em 2003 com patrocínio da ong austríaca 
Sunnseitn Institut para o estabelecimento de jardim em homenagem à José Lutzenberger no 
terraço do 5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana. 
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Em setembro de 2005, a empresa Multilab confirmou adoção do projeto de profissionalização 
da proposta paisagística e de apresentação gratuita da peça teatral infantil ‘O Mundo é Assim..’ 
de autoria de Christian L. Goldschmidt e Vera Potthoff, para 16.000 crianças de escolas 
municipais e estaduais.  

O Jardim teve sua re-inauguração em 08 de novembro de 2007. Em 2008 obtivemos o apoio 
do grupo Dança do Verde – Dançando pela Vida, com apresentação do espetáculo nos dias 31 
de maio e 1º de junho na CCMQ – Casa de Cultura Mário Quintana e reversão de R$ 500,00 
da receita obtida para manutenção do Jardim.  

          

Graças a esses recursos, acrescidos de um saldo do projeto original e de doação realizada 
pela empresa Jackwal em dezembro de 2007, pudemos retribuir à dedicação da Sra. Dilene 
Goldschmidt na rega e manutenção dos vasos.  

Também registramos apoio do Sr. Ricardo Schmidt, agrônomo e ex-colaborador da Fundação 
Gaia, com pulverização no Jardim de fortificante vegetal e repelente natural de insetos, EMX 
14.  

Em 24 de setembro recebemos o Sr. João Freire representante da Braskem oferecendo-lhe a 
adoção do espaço. João ficou muito bem impressionado com o espaço e comprometeu-se em 
defender a idéia na empresa. 

Participou também do encontro, o Sr. Daniel, representante da empresa que executou a 
impermeabilização para reconstituição da cisterna, oferecendo o seu apoio na manutenção da 
mesma.  

 

PPPAAARRRCCCEEERRRIIIAAASSS   

ECN – EARTH COMMUNITY NETWORK:  

Criada em 2003, em Londres/Inglaterra, a ECN integra expoentes contemporâneos de todo o 
mundo comprometidos com a sustentabilidade planetária e visa a união de esforços na 
consolidação dos centros Bija Vidyapeeth de Vandana Shiva na Índia, Lang’ata Centre de 
Wangari Maathai no Kenya e o Rincão Gaia como Centros de Referência e Estudos Ambientais 
Internacionais complementares ao já tradicional Schumacher College na Inglaterra, bem como 
alia esforços na promoção de práticas humanas mais condizentes com a preservação da vida 
planetária.  
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Pelo segundo ano consecutivo, não houve iniciativas conjuntas no contexto da rede, e, 
lamentavelmente o processo que visava a viabilização de workcamps com público internacional 
no  Rincão Gaia/RS e no Gaia Village/SC, foi  interrompido, devido à mudanças na gestão da 
ABIC.   

  

Canal Futura:  

Firmamos parceria com o Canal Futura, através da qual fomos contemplados com o Projeto 
Maleta Futura Meio Ambiente. Trata-se de uma pequena maleta com materiais didáticos 
diversos, entre DVDs com programas ecológicos, livros, cartilhas e panfletos, que utilizamos no 
Rincão Gaia, em nossos cursos, assim como a emprestamos a escolas e pessoas 
interessadas.  

 

 

 

GAIA VILLAGE 

Mantêm-se o conjunto das atividades inerentes à proposta do Gaia Village, com 
desdobramentos crescentes e gratificantes.  

Cabe destacar o Programa de Sensibilização e Educação Ambiental Prof. José Lutzenberger: 
Escola Amiga do Ambiente, que festejou sua VII Edição em 2008, novamente com apoio da 
Secretaria Municipal de Educação de Garopaba. Reunindo 24 escolas dos municípios de 
Garopaba, Imbituba e Laguna, com envolvimento direto de 2.397 alunos e sensibilização de 
3.847 alunos,  capacitou 210 professores e merendeiras, integrantes da rede pública, municipal 
e estadual, e particular de ensino fundamental e médio.  

A comunidade continua como parte ativa do processo através da doação de serviços e 
produtos que integram o “Empório da Mostra Lutz”. Adquiridos pelas escolas, com utilização de 
uma moeda social denominada “ECCO”, estes produtos e serviços fortalecem os projetos 
escolares, uma vez que são ações práticas, tais como oficinas de alimentação saudável; 
confecção de sabonetes com ervas medicinais; visitas guiadas ao Projeto GV, dentre outros.   
Neste processo de trocas solidárias, a Rede Ecovida de Agricultura Familiar, a APA da Baleia 
Franca, as Ong´s AMA, Projeto Baleia Franca, APREMAVI, os colaboradores do Gaia Village, o 
Corpo de Bombeiros e o Banco do Brasil de Garopaba são parceiros que disponibilizam 
serviços através de oficinas, visitas guiadas, livros, DVD´s e pôsters para as escolas.  
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O gráfico abaixo quantifica as visitas guiadas ao Gaia Village e oficinas realizadas com a 
comunidade escolar durante o ano letivo, onde alunos, pais, professores, profissionais da 
região e comunidade em geral compartilham seus conhecimentos, estabelecendo uma rede de 
trocas que estimula a solidariedade e o senso de pertencimento ao local. 
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Em 2008, a equipe de educadores ambientais da Mostra Lutz inovou ao desenvolver 
metodologia diferenciada de oficinas de mobilização e formação ambiental atendendo 
separadamente as escolas, agrupadas em 6 regiões distintas, conforme demanda dos 
dirigentes e professores participantes da Mostra. 

A intenção do método foi de fortalecer os projetos escolares com vistas a atender demandas 
locais, através de atividades teóricas e práticas sobre as questões ambientais pertinentes de 
cada região, bem como suas respectivas potencialidades.  A proposta abordada visa estimular 
a comunidade escolar a compreender e aplicar o conceito de “eco-alfabetização” através da 
aprendizagem por projetos, que busca “ecologizar” o currículo escolar. 

Os resultados dos projetos escolares foram apresentados à comunidade garopabense, no 
evento de integração final que aconteceu no dia 21 de novembro, nas dependências do Salão 
Paroquial da Igreja Matriz.  Neste, dia, sob intenso temporal que assolou a região, as escolas 
demonstraram capacidade de organização e espírito de equipe. Através de estandes, música e 
apresentações teatrais apresentaram o resultado do trabalho direto de alunos, professores e 
merendeiras que participaram de oficinas e atividades de capacitação, e colocaram em prática 
projetos ambientais com noções sobre desenvolvimento sustentável e socialmente justo. 

Além de conhecer os projetos escolares e assistir a apresentações artísticas, os visitantes da 
VII Mostra Lutz tiveram a oportunidade de saber mais sobre a vida e a obra de José 
Lutzenberger, numa exposição itinerante cedida pelo Memorial da Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre. 

O poder multiplicador deste programa de educação ambiental evidencia-se na reflexão que 
estas atividades possibilitam a cada estudante, repercutindo ainda em reconhecimento e 
premiação, uma vez que 2008, a Mostra Prof. José Lutzenberger foi agraciada com o Prêmio 
Expressão Ecologia, na Categoria ONG:Educação Ambiental. Considerada uma das maiores 
premiações ambientais da região sul do Brasil, o evento obteve este ano o número recorde de 
inscrições de todas as edições, com 164 projetos inscritos.  

Ao despertar o sentido de responsabilidade para com o meio ambiente, não apenas o natural, 
mas também o urbano, sedimentam-se questões éticas necessárias à construção da cidadania, 
revelados em resultados significativos e visíveis na comunidade de Garopaba. 
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Também merece menção a participação nos seguintes Conselhos e Fóruns de Discussões da 
região:  

 

Conselho Gestor da Area de Proteção Ambiental da Baleia Franca – CONAPA BF 

A Fundação Gaia, foi eleita pela segunda gestão consecutiva para tomar assento no Conselho 
da APA da Baleia Franca, como representante das ong´s ambientalistas.  

Com participação efetiva em todas as discussões da Unidade de Conservação, a Fundação 
Gaia também foi eleita para representar o setor de Ongs no Comitê Executivo CONAPA BF, 
juntamente com a EPAGRI e o Centro Comunitário da Ibiraquera, tendo, por final, sua 
representante, a bióloga Sandra Severo, assumido a Secretaria Executiva do Conselho. 

Em 2008, o Gaia Village, em Garopaba, teve a oportunidade de sediar 02 Reuniões Plenárias 
do Conselho Gestor e 05 oficinas de Grupos de Trabalho, criados no âmbito do CONAPA BF 
para construir o Plano de Ação do Conselho.  

A Fundação Gaia teve participação ativa na elaboração deste Plano de Ação, que teve a 
bióloga Andreza Martins, Consultora contradada pelo PNUD / MMA, como facilitadora das 13 
oficinas dirigidas a conselheiros e comunidade em geral para  elaborar estratégias de ação 
para o biênio 2009-2010. Os encontros foram divididos em quatro Grupos de Trabalho – 
Câmaras Técnicas, identificados pelos conselheiros como pontos focais e emergenciais de 
atuação – Ordenamento Territorial, Turismo, Pesca e Mineração. O Plano também prevê 
capacitação das entidades conselheiras e das comunidades envolvidas, participação nas 
discussões dos Planos Diretores Municipais; realização de estudos, diagnósticos e 
mapeamentos. Além disso, os grupos pretendem ainda buscar parcerias institucionais a fim de 
desenvolver meios para que as atividades econômicas na Unidade de Conservação sejam 
adequadas à legislação ambiental. 

Ressalta-se, também a participação na construção dos Protocolos para atendimento de 
emergências a animais marinhos no território da APA da Baleia Franca, juntamente com o 
Centro de Mamíferos Aquáticos / CMA-IBAMA e as ONG´s  Projeto Baleia Franca, Instituto Sea 
Shepherd Brasil e R3 Animal.  A construção destes Protocolos envolveu capacitação para a 
comunidade e órgãos públicos ambientais, através de oficinas teórico-práticas para prestações 
dos 1ºs socorros à fauna marinha, aves e mamíferos.  

 

Federação das Entidades Ecologistas Catarinenses – FEEC 

A Fundação Gaia foi eleita para a Coordenação Administrativa da FEEC, no biênio 2008- 2009, 
sendo representada por Sandra Severo, e juntamente com as entidades ambientalistas Aliança 
Nativa, Grupo Pau-Campeche, ISA-Campeche e APREMAVI tem como objeto principal criar 
condições para estabelecer diálogo com todos os segmentos da sociedade, pautando-se por 
ações afirmativas que contribuam com o desenvolvimento ambientalmente responsável, ético e 
justo em Santa Catarina. 

Dentre as diversas instâncias, como Fóruns, GT´s e Conselhos que a FEEC possui assento, 
coube à Fundação Gaia representá-la junto ao Grupo Diálogo Florestal para a Mata Atlântica e 
Pampa; Comitê Executivo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / CERBMA e na Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental / CIEA, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de Santa Catarina. 
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Grupo Diálogo Florestal para Mata Atlântica e Pampa 

O Diálogo Florestal é uma iniciativa que reúne empresas do setor florestal e organizações com 
intuito de construir uma visão comum entre empresas e ambientalistas, para a promoção de 
ações efetivas em prol da conservação da biodiversidade associadas às operações de 
produção florestal.  

Em 2008, Franco Werlang e Sandra Severo, participaram de 03 encontros do Diálogo Florestal, 
ocorridos em Canoinhas (SC), Atalanta (SC) e Curitiba (PR).  

Participam do Diálogo as empresas de celulose: Klabin, Rigesa, Adami, Masisa, Renova 
Florestal; Celulose Irani; Remasa Reflorestadora; Comfloresta; Associação Paranaense de 
Reflorestadoras; Associação Brasileira de Celulose; e as ONG´S: The Nature Conservation / 
TNC; Mater Natura; APREMAVI; Sociedade de Proteção a Vida Selvagem / SPVS; Fundação O 
Boticário, Instituto Horus e FEEC.  

 

 

Comitê Executivo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / CERBMA 

Os comitês estaduais coordenam a implantação da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica nos 
respectivos estados. Mantém os princípios delimitados pelo Conselho Nacional, com a 
finalidade de promover políticas públicas e estimular projetos e atividades voltadas ao 
conhecimento, à conservação e ao desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica. 

Estes setores atuam como instâncias de apoio, articulação e consulta entre os órgãos 
governamentais, as organizações não-governamentais (ONGs), ambientalistas e sociais, o 
setor científico, a população em geral, em especial as comunidades tradicionais e setores 
empresariais, em cada estado abrangido pela Reserva.  

Em Santa Catarina o CRBMA é coordenado por Erico Porto Filho da UFSC e reúne-se 
trimestralmente. A FEEC tem assento no Comitê, sendo representada pela ACAPRENA e 
tendo a Fundação Gaia, como suplente. 

 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental / CIEA-SDS 

Vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de SC e criada, através de 
decreto em 2005, a CIEA tem por finalidade identificar, analisar e propor ações e processos 
participativos na construção e acompanhamento de políticas e programas de Educação 
Ambiental no Estado de Santa Catarina.  

Em 2008, Sandra Severo, participou de 5 encontros com o intuito de sistematizar as propostas 
do Encontro Estadual de Educação Ambiental e  compor  o texto final  do Programa de 
Educação Ambiental do Estado (PROEA) visando a regulamentação do disposto na Política 
Estadual de Educação Ambiental (Lei 13.558/2005). 

Atualmente, a CIEA/SC é composta por 28 instituições, com representantes titular e suplentes: 
SDS, SED, SAR, FATMA, FIESC, UNISUL, UNIVALI, CEFET, CASAN, CELESC, PMA, 
UDESC, IBAMA, FEEC, IDESC, LARUS, FETAESC, REASUL, UFSC, ALESC, UNDIME, 
ANAMMA, BRDE, CEPIN, UNOESC, FURB, IAR e FAPESC.  
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Conselho Municipal de Educação de Garopaba /CME 

O Conselho Municipal de Educação de Garopaba / CME foi criado pela Lei nº 479 /1994 e 
reestruturado pela lei nº 1116/2006 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino. A Fundação 
Gaia tem assento neste Conselho, como representante das ong´s ambientalistas. Durante o 
ano de 2008, a pedagoga Angela Zanellato, representando a Fundação Gaia, participou de 
treze reuniões, tendo como principais assuntos: 

1. aprovação do Regimento Interno do Conselho que dispõe sobre as atribuições, e o 
funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Garopaba; 

2. criação do referencial municipal para a educação infantil estabelecendo prazos e 
procedimentos a serem adotados pelas mantenedoras de Escolas que ofertam Educação 
Infantil, com vistas à integração das mesmas ao Sistema Municipal de Ensino; 

3. elaboração do  plano de carreira do magistério. 

Para 2009, o CME prevê a elaboração do plano municipal de educação para Garopaba, tendo 
sido formado uma Comissão onde a Fundação Gaia possui novamente acento. 

 

FORUM DA AGENDA 21  

A Fundação Gaia participa desde 2004 das reuniões do Fórum da Agenda 21 de Ibiraquera, 
contribuindo nas discussões dos problemas ambientais da comunidade e na mobilização para 
o engajamento das entidades em busca de soluções para o desenvolvimento sustentável.  

Em 2008, aconteceram 04 reuniões plenárias que tiveram como temas principais: 1) 
apresentação e discussão do Projeto de Desenvolvimento Territorial Sustentável/DTS 
promovido pela EPAGRI em parceria com o NMD / UFSC.  O DTS tem foco na sustentabilidade 
das comunidades artesanais de pesca e prevê ações integradas nas áreas de turismo familiar, 
artesanato, culinária e agregação de valor ao pescado da região. Sustentado na valorização da 
cultura da pesca com gestão participativa das comunidades pesqueiras, a metodologia será 
desenvolvida conjuntamente com a comunidade beneficiada. 2) Planejamento do 5º Evento do 
Fórum da Agenda 21 que terá como tema “Saúde dos Solos, das Águas e do Homem” que 
deve acontecer no 1º trimestre de 2009, envolvendo oficinas práticas voltadas para atender 
demandas da comunidade como instalação de tratamento de efluentes com uso de zona de 
raízes. 

 

PPPRRROOODDDUUUTTTOOOSSS   CCCOOOMMMEEERRRCCCIIIAAAIIISSS   

Sempre no intuito de proporcionar a divulgação de artesãos criativos e talentosos no uso de 
materiais alternativos, mantivemos a venda de peças de  Rodolfo Alejandro Rocha Barboza, 
Mário Henrique Gazzola Gobbato, Davi Brozoski e Maira Farias Kras Brozoski  - de Torres,   
Loli Colpa, Natalie da Rosa e Patrícia Endler - de Porto Alegre,  Tia Laura de Rio Pardo e 
mantivemos artesanatos guaranis, além de camisetas e compotas institucionais. Também 
comercializamos um número amostral de camisetas da ‘Criações Malhas’ de Rio Pardo, com 
excelente saída. 

Sob a orientação de Lucimara, passamos a produzir e comercializar sabão de limpeza 
doméstica à base de banha de porco e essência natural de malva cheirosa; produto de 
elaboração genuinamente nossa.  
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CCCUUURRRSSSOOOSSS,,,   OOOFFFIIICCCIIINNNAAASSS   EEE   PPPAAALLLEEESSSTTTRRRAAASSS      

Cursos:  

Em 2008, seguimos com a oferta de cursos e oficinas sobre práticas ecológicas e artesanais, 
visando à popularização e profissionalização desses saberes que fomentam iniciativas 
econômicas locais e criativas.  

Realizamos: 

� Curso de Educação Ambiental: Construindo a Cultura da Paz – Módulo I: Integrando a 
Educação Ambiental e a Permacultura, com Beatriz Osório Stumpf e Luciano Tizziani da 
Silva. 12 à 13 de abril, com 16 participantes;  

   

� Curso de Educação Ambiental: Construindo a Cultura da Paz – Módulo II: Arte e Ecologia, 
sob a condução de Christian Goldschmidt e Taís Fonseca.19-20/07 com 13 participantes;  

 

� Curso de Educação Ambiental - Construindo a Cultura da Paz - Módulo III: Aprendendo com 
a Natureza, sob a condução de Kátia Zanini e Maria de Fátima. 20-21/09 com 11 
participantes;   

� Oficina de Introdução ao Artesanato em Bambu com Nivaldo Feliciano. 13-14/09 com 10 
inscritos;  
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Lamentavelmente tivemos também o cancelamento de 05 cursos por número insuficiente de 
inscritos:  

� Oficina de ilustração  ‘Veja o Bicho – Traçando a trilha da imagem nos recantos do Rincão’, 
com José Silvio Amaral Camargo e Maria de Fátima Maciel dos Santos. Prevista para 
ocorrer em dois módulos, 10-11/05 e 17-18/05/2008;  

� ‘Introdução ao Artesanato em Vidro’ com Breno Caldasso. Em 16-17/08;  

� ‘Convivendo na Natureza’ com Naia Oliveira. Em 18-19/10;  

� ‘Informações Atualizadas sobre o Meio Ambiente’ com Najar Tubino. Em 01-02/11;  

� ‘Imersão nas Artes Corporais como Caminhos de uma Ecologia Humana’ com Taís 
Fonseca. Em 08-09/11 

 

Programa ‘4 Elementos’:  

Criado em 2003 como uma opção familiar e descontraída para vivenciar o Rincão Gaia e 
compartilhar idéias e práticas ecológicas, foram realizadas os seguintes eventos no contexto do 
Programa ’4 Elementos’ em 2008:  

� Elemento Fogo: Culinária Campeira de São João: sob a condução de Taís Fonseca, foram 
elaboradas e celebradas receitas campeiras de doces e salgados. 21 – 22/06 com a 
presença de 5 participantes; 

� Elemento Terra – Oficina de Introdução às Ervas Medicinais e Aromáticas com Ingrid 
Bergmann Barros. 30-31/08 com 25 inscritos;  

 

� A seguinte opção foi cancelada por número insuficiente de inscritos:  

� Elemento Ar - Confeccionando e Empinando Pipas, com Luiz Francisco de Paula Pólipo, 
previsto para 19-21/04.  

 

Opções de Lazer Ecoeducativo em Feriados:  

Programa já incorporado à nossa agenda anual, em seu quarto ano consecutivo, abrimos o 
Rincão nos feriados tradicionais como forma de oportunizar vivências eco-educativas num 
espírito descontraído e de lazer. 
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Em 2008 tivemos registro da seguinte participação:  

� Carnaval – dias 02 – 05 de fevereiro, com a participação de 9 hóspedes e atividade de 
confecção e teatralização de máscaras naturais. Condução de Taís Fonseca; 

 

� Páscoa – dias 21 – 23 de março, com 16 participantes e 
atividades de adornamento natural de ovos de galinha com 
tinturas e colagens de ervas do Rincão, sob orientação de Maria 
de Fátima; 

 
 

� Ano Novo – 31-04 de janeiro com 15 hóspedes e companhia de Alexandre de Freitas.  

 

Palestras: 

Mantivemos, apesar de que com menor número de encontros, nossa frutífera parceria com a 
Livraria Cultura, localizada no Shopping Bourbon Country de POA/RS, que disponibiliza 
gratuitamente seu auditório com capacidade para 90 pessoas e permite a realização de uma 
programação anual de palestras públicas sobre temas ecológicos.  

Com o objetivo de ampliar a reflexão e discussão sobre as interfaces ambientais em nosso 
cotidiano, realizamos as seguintes palestras para um público total estimado em 200 pessoas: 

� ‘Maternidade Ecológica’, com Maria Alice Vargas Viegas, do Integria - Centro de Vivências e 
Lara Lutzenberger, partilhando sua visão de maternidade, seu sentido e implicações, bem 
como suas vivências pessoais e práticas adotadas visando uma experiência plena de 
intensidade e a formação de ecocidadãos planetários. Participaram os filhos Florência e 
Mauricio com 9 e 8 meses respectivamente. Em 13 de maio; 

� ‘Ecologia na Educação das Séries Iniciais’, com Silvia Lignon Carneiro, da Escola Amigos do 
Verde. Em 08 de julho; 

     

� ‘Visão Ecológica de uma Viagem: Vancouver, Canadá’ com Naia e Pablo Oliveira. Em 12 de 
agosto. Naia e seu filho apresentaram inúmeros exemplos representativos de civilidade e 
cidadania planetária exercidos naquele país, que inspiram uma replicação.  Em 12 de 
agosto; 

� ‘Ecologia da Restauração’, com Gilberto Rodrigues. Para um público de aproximadamente 
40 pessoas, Gilberto apresentou o conceito de restauração Ecológica como ciência, prática 
e arte de assistir e manejar a recuperação da estabilidade e integridade biológica. Em 23 de 
setembro; 
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� ‘A Importância do Trabalho Voluntário para as ONGs’, com Ilone Rivas de Alvez - 
Coordenadora da ONG Parceiros Voluntários. Em 14 de outubro. 

 

A convite de terceiros, proferimos as seguintes palestras: 

� ‘A Escola sustentável: Eco-alfabetizando pelo Ambiente’, em debate integrante do Fórum 
Mundial de Educação de Santa Maria/RS. Beatriz Stumpf em 29 de maio; 

 

� ‘A Indústria Ambiental – Ações e 
Percepções’, junto ao SESI – FIERGS 
em Porto Alegre/RS. Lara 
Lutzenberger em 29 de maio;  

 

 
� ‘Responsabilidade Sócio-Ambiental’, em programação alusiva à Semana do Meio Ambiente 

da Braskem, em Triunfo/RS. Lara Lutzenberger em 03 de junho;  

� ‘Responsabilidade Sócio-Ambiental’ em Foz do Iguaçu/RS no XV Congresso de 
Administração do Mercosul. Maria de Fátima Santos Maciel em 05 de junho; 

� ‘Ecologia e Qualidade de Vida no Cotidiano’ para o SESC - Grupo da Terceira Idade em 
evento promovido por Carlos Matsubara do Ambiente Já. Beatriz Stumpf em 06 de junho; 

� ‘Atuação da Fundação Gaia’ na 1ª Jornada de História e Meio Ambiente e 1ª Mostra de 
Documentários Ambientais, promovido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
PUC-RS e apoio de várias instituições ambientais. Na ocasião também foram exibidos os 
documentários “Lutzenberger For Ever Gaia” e “Legado Lutzenberger. Chrisitan Goldschmidt 
em 04 de setembro;  

� ‘Responsabilidade Social para a Promoção de Desenvolvimento Equilibrado’ no XV ENLA – 
Encontro Latino-americano de Administração/ V Congresso Mundial de Administração, 
dividindo o painel com Guilherme Guaragna – diretor de Polímeros Verdes da Braskem e 
Sue Wolter Vianna – gerente setorial de orientações e práticas de responsabilidade social 
da Petrobrás. Lara Lutzenberger em 04 de setembro;  

  

� ‘Ecologia no Cotidiano’, para Semana da Maturidade 2008, realizada pelo Vida Centro 
Humanístico, em Porto Alegre, através do Programa de Atendimento à Terceira Idade. 
Beatriz Stumpf em  25 de setembro;   
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� ‘Vida e obra de Lutzenberger’, em evento na Ulbra comentando o documentário 
Lutzenberger For ever Gaia, para alunos e professores do curso de Geografia. Lilly 
Lutzenberger em 30 de outubro; e 

� ‘Descartando Plásticos ou... descartando Problemas?’, seqüência de três palestras idênticas 
para UNIMED, buscando sensibilizar o seu grupo de colaboradores para participação na 
campanha da empresa pela substituição de copos plásticos por taças e garrafinhas. Lara 
Lutzenberger em 02 e 04 de dezembro. 

 

PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEEMMM   EEEVVVEEENNNTTTOOOSSS   EEE   NNNAAA   MMMÍÍÍDDDIIIAAA   

Houve também participação nos seguintes eventos sociais e iniciativas de militância ambiental: 

� Em 06 de agosto, Christian Goldschmidt e a voluntária Kátia Zanini receberam grupo de 
estudantes do Colégio Militar no escritório da Fundação Gaia conversando sobre a 
instituição e práticas sustentáveis. A visita foi filmada e resultou em DVD que foi 
apresentado a todo o Colégio em uma iniciativa visando à sensibilização dos alunos para a 
causa ambiental. 

� De 28 – 30 de novembro, com estande institucional na I BioNat Expo -  I Feira de Orgânicos, 
Fitoterápicos e Plantas Medicinais, a I Feira de Fitoterápicos do Mercosul e a Mostra de 
Turismo Rural, Ecológico e Sustentabilidade Sócio Ambiental, nos Armazéns do Cais do 
Porto Mauá, em Porto Alegre,com a participação de Maria de Fátima, Tânia Kowarick, 
Alexandre de Freitas, Sandra Severo, Franco Werlang e Lara Lutzenberger.   

 

� No biênio 2007 – 2008, no Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), cumprindo 
mandato de representação do movimento ambiental no COMAM, por indicação da 
APEDEMA – Assembléia Permanente de Entidades de Meio Ambiente e tendo como 
conselheiro o Sr. Franco A. Werlang e como suplente a Sra. Kathia Vasconcelos. Participou 
ativamente do Comitê Executivo, representou o Conselho junto ao Comitê Gestor do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente e trabalhou continuamente  no sentido de consolidar o 
protagonismo e importância institucional  do Conselho em todas as esferas. Eis que ao 
COMAM cabe examinar qualquer matéria em tramitação no município que envolva questões 
ambientais relevantes; encaminhar ao Prefeito sugestões para a adequação de leis e 
demais atos municipais às normas vigentes sobre proteção ambiental e de uso e ocupação 
do solo; manifestar-se sobre convênios de gestão ambiental entre o Município e 
organizações públicas ou privadas, e acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
financeiros e materiais destinados pelo município à gestão ambiental, inclusive do Fundo 
Pró-Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (Pró-Ambiente). 
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Foram concedidas ainda as seguintes entrevistas:  

� Alexandre de Freitas: 

Em Junho:  Programa Bom dia Rio Grande e Campo e Lavoura, ambos da RBS, com o 
repórter Júlio Cunha Neto, versando sobre os 06 anos de falecimento do 
Lutzenberger;  

Em Dezembro:  Programa Manhã Bandeirantes da Rádio BAND AM, com apresentação de 
João Garcia, falando sobre a problemática do lixo e relembrando 
aniversário Lutzenberger. 

� Beatriz Stumpf: 

Em Abril: Programa Sintonia da Terra, da Rádio Universidade - UFRGS sobre o 
Curso de Educação Ambiental dos dias 12 e 13 de abril; 

Em Julho:  Estilo Viagem da TVCom – canal 36, com Maysa Bonissoni,  
complementando gravações do programa iniciado em maio, com imagens 
e entrevistas no curso de Educação Ambiental - Arte e Ecologia, que 
incluíram Taís Fonseca, Christian Goldschmidt e Maria de Fátima. 

Jornal do Almoço – RBS TV com a repórter Patricia Cavalheiro 
conversando com moradores do entorno do Arroio Cavalhada sobre a 
poluição e motivação para preservá-lo;  

Em Setembro:  Programa "Bibo Nunes Show" - Ulbra TV, sobre destinação adequada de 
pilhas e baterias.  

� Christian Goldschmidt: 

Em Março:  Programa Radar da TVE divulgando a programação da Fundação Gaia 
para 2008;  

Em Maio:  Programa Guaíba Revista com Jurandir Soares, na Rádio Guaíba, falando 
sobre a programação da Fundação Gaia e eventos em homenagem ao 
Lutzenberger; 

Programa Cidadania da TVE, falando sobre a programação da Fundação 
Gaia para o decorrer do ano, espaços em homenagem ao Lutzenberger, 
em especial o Jardim Lutz, e espetáculos de dança e música em 
homenagem à instituição e seu fundador;  

Correio do Povo sobre 06 anos de falecimento Lutzenberger e 21 anos de 
Fundação Gaia. Participaram dessa matéria também Susana Burger e Lara 
Lutzenberger; 

Estilo Viagem – novo programa da TVCom, com Maysa Bonissoni, sobre o 
Rincão Gaia;  

Em Julho:  Programa Manhã Band, da Band AM 640, com apresentação de Darci 
sobre a substituição das sacolas plásticas pelas sacolas ecológicas. 
Participaram também Jacque Sanchotene do Movimento Viva Gasômetro e 
Francisco Schmidt, Gerente Executivo da AGAS – Associação Gaúcha de 
Supermercados;  

TV Câmara - canal 16 da Net, sobre Fundação Gaia, Lutzenberger e 
programação da instituição.  

Estilo Viagem da TVCom – canal 36, com Maysa Bonissoni,  
complementando gravações do programa iniciado em maio, com imagens 
e entrevistas no curso de Educação Ambiental - Arte e Ecologia, que 
incluíram Taís Fonseca, Beatriz Stumpf e Maria de Fátima.  
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Em Dezembro: Programa  Rio Grande Rural, produzido pela EMATER – RS, falando sobre 
a atuação da Fundação Gaia. Participaram também o Secretário de 
Agricultura de Pantano Grande, Sr. Cláudio Rosa, falando sobre as 
parcerias que o município mantém com a Fundação Gaia, assim como 
Teresa (da Trensurb) relatando sua experiência enquanto visitante e aluna 
de nossos cursos e oficinas;  

Programa Estação Cultura da FM Cultura, sobre a Fundação Gaia e 
programação institucional de Final de Ano no Rincão Gaia;  

Programa Guaíba Revista da Rádio Guaíba AM com Jurandir Soares 
divulgando o Final de Ano no Rincão Gaia; 

� Lara Lutzenberger: 

Em Maio: Correio do Povo sobre 06 anos de falecimento de José  Lutzenberger e 21 
anos da FGaia. Participaram dessa matéria Christian Goldschmidt e 
Susana Burger;  

Zero Hora sobre mesma pauta acima;  sobre mems a 

Em Junho:  Rádio Rural sobre dia do meio ambiente e internacionalização da 
Amazônia; 

Canal Rural 35 NET juntamente com Marco Antônio Mortz sobre 
internacionalização e preservação da Amazônia;  

Diário Pantanense sobre inserção Rincão Gaia na comunidade de Pantano 
Grande;  

Em Julho:  Jornal do Comércio sobre legado Lutzenberger, empresa Vida e Fundação 
Gaia;  

Em Setembro:  Jornal da Assembléia Legislativa RS sobre projetos de lei em tramitação 
que regulamentam uso e destinação de mercúrio, bem como uso de 
sacolas plásticas para transporte de mercadorias; 

Programa Prédio 11 - TV Ulbra – 48 UHF e 21 NET, sobre o nível de 
consciência e potencial de ação eco-cidadã dos jovens, bem como 
atividades do Rincão Gaia.  

� Lilly Lutzenberger: 

Em Maio:  Canal Rural com  Cristiano Dalcin em programa especial sobre Rincão 
Gaia e Lutzenberger, com a participação também de Tânia Kowarick; 

Em Julho:  Programa Camarote TV COM com apresentação de Kátia Sumam e 
Rodrigo Lopes e participação de Bueno da Aracruz, Nailê Santos do 
iguatemi e Hilda Zimmermann. A participação foi ao vivo às 20:30, ao lado 
da exposição Cubra o Mundo de Verde no Shopping Iguatemi em Porto 
Alegre/RS. Versou sobre a evolução movimento ambientalista e sobre os 
desafios da indústria na preservação ambiental; 

Em Dezembro:  Rádio Gaúcha com Lasier Martins, sobre o binômio ecologia-economia, a 
situação ambiental do Brasil e Porto Alegre hoje; impasses do Pontal do 
Estaleiro Só e Plano Diretor de nossa cidade;  

� Maria de Fátima Santos Maciel: 

Em Julho:  Estilo Viagem da TVCom – canal 36, com Maysa Bonissoni,  
complementando gravações do programa iniciado em maio, com imagens 
e entrevistas no curso de Educação Ambiental - Arte e Ecologia, que 
incluíram Taís Fonseca, Beatriz Stumpf e Christian Goldschmidt; 
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Em setembro: Correio do Povo sobre lixos tóxicos, como pilhas e baterias. 

� Naia Oliveira: 

Em Abril:  Programa Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, 
falando sobre Ecovilas e o Rincão Gaia;  

Em Outubro:  Programa Sintonia da Terra - Rádio da Universidade UFRGS Federal do 
Rio Grande do Sul, divulgando a oficina "Convivendo na Natureza". 

� Najar Tubino: 

Em Outubro:  Programa Prato Feito - Ipanema FM com Mary Mezzari  

Programa Conversa de Jornalistas da ARI com Glei Soares transmitido 
pela Rádio Universidade da UFRGS; 

Programa Guaíba Revista da Rádio Guaíba AM com Jurandir Soares;  

Programa A Vez do Brasil da Rádio Ipanema FM, com Eduardo Santos; e 

Programa Visão Social - Rádio Universitária da UFRGS, sempre 
divulgando o curso Informações Atualizadas sobre o Meio Ambiente.  

� Susana Burger: 

Em Maio:  Correio do Povo sobre 06 anos de falecimento Lutzenberger e 21 anos de 
Fundação Gaia. Participaram dessa matéria também Christian Goldschmidt 
e Lara Lutzenberger; 

� Taís Fonseca: 

Em Julho:  Estilo Viagem da TVCom – canal 36, com Maysa Bonissoni,  
complementando gravações do programa iniciado em maio, com imagens 
e entrevistas no curso de Educação Ambiental - Arte e Ecologia, que 
incluíram Maria de Fátima Santos Maciel, Beatriz Stumpf e Christian 
Goldschmidt; 

� Tânia Kowarick: 

Em Maio:  Canal Rural com Cristiano Dalcin em programa especial sobre Rincão Gaia 
e Lutzenberger, com a participação também de Lilly Lutzenberger;  

 

 

AAAPPPOOOIIIOOOSSS   OOOBBBTTTIIIDDDOOOSSS   

Novamente, gostaríamos de registrar nosso carinho e sincero agradecimento às seguintes 
pessoas e entidades que agregaram sua disposição, recursos, bens ou serviços à entidade, 
conforme descrito a seguir: 

� Alexandre de Freitas com atendimento no stand institucional na I BioNat Expo e com a 
criação de duas estampas novas para as camisetas institucionais;  

� Alejandro Mauricio Chavannes na recepção de visitantes no Rincão Gaia e apoio logístico; 

� Augusto César Cunha Carneiro com apoio financeiro e estrutural para implantação de 
melhorias paisagísticas sob a condução de Adolfo Müller;  

� Denise Migoswky no estudo e indicação de alternativas para cobertura das residências;  
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� Dilene Goldschmidt na rega e manutenção das plantas do Jardim Lutzenberger; 

� Empresa Unical com 6 horas de escavadeira para renovação de lagos e manejo de plantas 
aquáticas no Rincão Gaia; 

� Empresa Vida com  doação de R$ 83.728,00 ou 39 % do orçamento anual, bem como apoio 
estrutural, equipamento de bóia de resgate para o Lago das Estrelas no Rincão Gaia e kit de 
ferramentas para manutenção das plantas do Jardim Lutzenberger; 

� Empresa Werlang com apoio na criação, montagem e atendimento do stand institucional 
junto à I BioNat Expo, bem como empréstimo de data-show para o curso de Educação 
Ambiental no Rincão Gaia;  

� Fernando Noal Bergamin com apoio técnico na supervisão e coordenação das atividades 
agropecuárias e paisagísticas do Rincão Gaia;  

� Flávia Rizewsky na compra de reposição de louças para o Rincão Gaia; 

� Grupo ‘Dança do Verde’, com apresentação do espetáculo e doação de R$ 500,00, 
equivalente a parte da receita obtida no evento.  A iniciativa contou também com os 
seguintes apoios: CCMQ – Casa de Cultura Mário Quintana, com cedência do Teatro Bruno 
Kiefer; Câmara de Vereadores, através do vereador Beto Moesch e Sebastião Melo, com 
fornecimento de cartazes de divulgação; empresa TKTS do Brasil com emissão dos tickets 
de entrada; e Secretaria de Estado da Cultura com apoio técnico gratuito para viabilização 
do espetáculo;  

� Ilson da Silva Fonseca com doação de 10 esteiras feitas de bananeiras, para práticas de 
relaxamento e exercícios no Rincão Gaia;   

� João Gabardo com renovação dos vasos das carnívoras e doação de conjunto de indivíduos 
e espécies novas; 

� Lara Lutzenberger na coordenação das atividades e cedência do escritório em Porto Alegre; 

� Lilly Lutzenberger com cedência do escritório; 

� Maria de Fátima Santos Maciel com atendimento no stand institucional junto à I BioNat 
Expo;   

� Maria José e Nelson Corvello com doação de 2 caixas e ½ de peras para doces;  

� Prefeitura de Pantano Grande com cedência de maquinária para aração e gradeação de 
lavouras;  

� Ricardo Schmitz com aplicação voluntária do produto EMX 14, fortificante vegetal repelente 
natural de pulgões, colchonilhas e fungos no Jardim Lutzenberger;  

� Rose Lutzenberger com doação de R$ 2.000,00; 

� Samara Wild prestando atendimento no stand institucional junto à I BioNat Expo; 

� Susana Burger com apoio técnico na supervisão e coordenação das atividades 
administrativas; 

� Taís Fonseca prestando atendimento no stand institucional junto à I BioNat Expo; e 

� Tânia Kowarick prestando atendimento no stand institucional junto à I BioNat Expo. 

 

Da mesma forma gostaríamos de registrar agradecimento à dedicação dos seguintes 
voluntários que fortaleceram nosso trabalho em 2008:  

� Angela Zanelato, pedagoga, colaboradora nas atividades de educação ambiental e 
representante da Fundação Gaia no Conselho Municipal de Educação de Garopaba;  
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� Ihara Ferreira, acadêmica de administração, apoio às tarefas administrativas do Gaia Village 
e oficinas com escolas; 

� Juliana Valnier, responsável pelas oficinas de alimentação saudável, oportunizadas à rede 
de ensino de Garopaba e apoio receptivo de visitantes do Gaia Village; 

� Lurdes Maria, naturologa, ministrante de oficinas de ervas medicinais junto às escolas de 
Garopaba; 

� Renato Ramos Araújo auxiliando na formatação de eventos, busca de subsídios, contato 
com palestrantes e oficineiros; e 

� Sandra Severo, bióloga, colaboradora nos processos de educação ambiental e  articulação 
com a comunidade de Garopaba, representante da Fundação Gaia no Conselho Gestor da 
APA da Baleia Franca; Fórum da Agenda 21; Federação das Entidades Ecologistas 
Catarinenses/FEEC; GT RESEX e Comissão Insterinstitucional de Educação 
Ambiental/CIEA-SDS. 

 

Finalmente, gostaríamos de agradecer às seguintes homenagens feitas ao nosso fundador 
José Lutzenberger:  

� Nomeação de auditório José Lutzenberger no Hotel Sierra Park de Gramado/RS, por 
ocasião do Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado de 24 à 28 de agosto de 2008.  

� Apresentação do espetáculo ‘Dança do Verde – Dançando pela Vida’, de Alessandra Stein, 
Priscila Maraschin (Zarifah Kadife) e Karina Imam, lembrando os 06 anos de falecimento de 
Lutzenberger e homenageando os 21 anos da Fundação Gaia, em 31 de maio e 1º de junho; 
e 

� Apresentação de concerto da OSPA em homenagem à Fundação Gaia, na noite de 03 de 
junho. 
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CCCLLLIIIPPPPPPIIINNNGGG   DDDEEE   MMMIIIDDDIIIAAA   


