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COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

URUSSANGA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2013: 

 

1. Realização de reuniões e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias: 

1.1. Reunião da diretoria no escritório sede do Comitê 

- Data: 30 de janeiro de 2013                                      - Horário: das 13h30min às 16h 

- Pauta: Análise e discussão do projeto “Operacionalização e Fortalecimento do 

Comitê do Rio Urussanga – ano 2013”, em elaboração; foi elaborada a pauta para a 

próxima Assembleia Geral Ordinária. 

 

Reunião da diretoria do CBH Rio Urussanga em 30/01/2013 

 

 1.2. Reunião com o Prefeito Municipal de Urussanga 

- Data: 07 de fevereiro de 2013                                                   - Horário: 09h00min h 

- Objetivo: buscar uma aproximação com a gestão pública, apresentar a nova 

diretoria e as atividades do Comitê Urussanga. Constaram na pauta também a busca 

de apoio e parceria para dar andamento a projetos pendentes como: 

“Desassoreamento e revitalização de um trecho do Rio Maior”, projeto elaborado 

com o apoio do Comitê, e que ainda se encontra em fase de licenciamento 

ambiental; foi apresentada ao prefeito a necessidade de encaminhamentos para dar 
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andamento ao projeto e estudos de desassoreamento de um trecho do Rio 

Urussanga, com EIA/RIMA, documentos entregues pela entidade responsável pelos 

estudos às Prefeituras contratantes. 

 

Reunião com prefeito de Urussanga, Johnny Felippe, em 07/02/2013  

 

1.3. Assembleia Geral Ordinária do Comitê do Rio Urussanga, realizada no 

auditório da Cooperaliança, em Içara (SC) 

- Data: 22 de fevereiro de 2013                   - Horário: das 13h30min h às 16h00min h 

- Pauta: A assembleia aprovou o relatório de atividades realizadas pelo Comitê no 

ano de 2012 e o Plano de Atividades a serem realizadas no ano de 2013. Foi 

aprovada a proposta da comissão de educação ambiental de celebrar o “Dia Mundial 

da Água” com a promoção do 1º Concurso de Fotografias “Águas do Urussanga”. Os 

presentes foram informados sobre o andamento do processo de elaboração do 

Plano da Bacia do Rio Urussanga e sobre os projetos em andamento e em 

elaboração. 
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Assembleia Geral Ordinária do CBH Rio Urussanga – 22/02/2013 

 

1.4. Reunião da diretoria 

- Data: 11 de março de 2013                        - Horário: das 10h: 30min às 12h00min h 

- Pauta: 1) Semana da Água 2013 – foram definidos encaminhamentos referentes ao 

Concurso de Fotografias “Águas do Urussanga” e foi definida a entrega dos prêmios, 

no dia 21 de março em evento especial a ser confirmado em Içara (SC); 2) 

Andamento do projeto Operacionalização e Fortalecimento do Comitê Urussanga - 

ano 2013: discutiu-se o plano de trabalho e os encaminhamentos efetuados pela 

entidade parceira na captação de recursos, Rotary Club de Urussanga, para a 

regularização da documentação necessária para o cadastramento da entidade e do 

projeto junto ao sistema de convênios do Governo do Estado de Santa Catarina. A 

previsão é de que a documentação da referida entidade deverá estar regularizada 

até o final do mês de março de 2013, quando a entidade e o projeto poderão ser 

cadastrados no sistema de convênios; 3) Definição do calendário de reuniões da 

diretoria - ano 2013: a diretoria aprovou o calendário de reuniões para o ano de 2013 

( 15/04 – 20/05 – 10-06 – 08/07 – 19/08 – 23/09 – 14/10 e 04/11) e as datas foram 

inseridas na agenda do Google.; 4) Definição do calendário de atividades do Comitê 

- ano 2013: foram definidas as datas para a realização do I Seminário de 

Sustentabilidade Ambiental na Bacia do Rio Urussanga (03/09/2013) e da Oficina de 

capacitação de entidades membros do Comitê Urussanga (15/07/2013), sendo que 

as datas foram inseridas também na agenda do Comitê no Google. 
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Reunião da diretoria do CBH do Rio Urussanga – 11/03/2013 

 

1.5. Reunião da diretoria 

- Data: 12 de junho de 2013                          - Horário: das 10h: 30min às 12h00min h 

- Pauta: em reunião de membros da diretoria do Comitê, realizada na Universidade 

do Extremo Sul Catarinense - UNESC, em Criciúma, a consultora apresentou 

sugestões para a definição da pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser 

realizada no dia 28 de junho de 2013. 

 

 

Reunião da Diretoria – 12/06/2013 

 

1.6. Reunião especial na Prefeitura Municipal de Urussanga 

- Data: 18 de junho de 2013                                                        - Horário: 09h00min h 

-Objetivo: assinatura do convênio que garantiu o repasse de recursos do FEHIDRO, 

para a operacionalização do Comitê do Rio Urussanga. Participaram da reunião com 

o secretário de desenvolvimento regional, Luiz Fernando Cardoso: o prefeito 
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municipal de Urussanga, Johnny Felippe; o assessor administrativo do Comitê do 

Rio Urussanga, José Elson Bittencourt e o presidente do Rotary Club de Urussanga, 

Telmo do Amaral. 

 

 

            Reunião na Prefeitura Municipal de Urussanga – 18/06/2013 

 

1.7. Reunião da diretoria 

- Data: 24 de junho de 2013                         - Horário: das 13h30min h às 16h00min h 

- Pauta: operacionalização do Comitê, discutida a estrutura funcional necessária 

para executar o plano de trabalho previsto para o segundo semestre de 2013 e a 

possibilidade da participação de representantes do Comitê em eventos nacionais 

sobre meio ambiente e recursos hídricos.  

 

 

Reunião da Diretoria do CBH do Rio Urussanga – 24/06/2013 
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1.8. Assembleia Geral Extraordinária 

- Data: 28 de junho de 2013                         - Horário: das 13h30min h às 16h00min h 

- Pauta: processo de elaboração do Plano da Bacia do Rio Urussanga – situação 

atual; projeto “Fortalecimento e operacionalização do Comitê do Rio Urussanga” – 

situação atual; andamento do projeto “Bacia do Rio Urussanga: visão integrada para 

a proteção das águas”; atividades desenvolvidas pela consultora do Programa 

SC/Rural junto ao Comitê do Rio Urussanga, a partir de janeiro/2012 e a evolução 

dos trabalhos do Comitê; definições referentes à participação do Comitê Urussanga 

em eventos de recursos hídricos e de educação ambiental, no ano de 2013 e 

assuntos gerais.  

Durante a assembleia, foi definida a realização de um curso de capacitação 

de membros do Comitê, no dia 14 de agosto de 2013, em Urussanga, com o objetivo 

de homogeneização de informações, possibilitando maior participação dos membros 

nas atividades do Comitê.  

 

Assembleia Geral Extraordinária do CBH do Rio Urussanga – 28/06/2013 

 

1.9. Reunião da diretoria 

- Data: 29 de julho de 2013                          - Horário: das 13h30min h às 16h00min h 

- Pauta: Foram apresentados nessa reunião, os selecionados para a prestação de 

serviços terceirizados junto ao Comitê: auxiliar administrativo – Adm. José Elson 

Bittencourt; auxiliar de secretaria - professor e geógrafo Rosemar De Nez; 

coordenadora das atividades de educação ambiental - professora e geógrafa Dr. 

Rose Maria Adami; consultora de imprensa - jornalista Eliana Maccari e consultor 

contábil – contador Agenor Ramos.  
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Na oportunidade, o presidente agradeceu o apoio que o Rotary Club de Urussanga 

vem dando ao Comitê. Nessa reunião, foram definidos encaminhamentos referentes 

ao curso de capacitação de representantes de entidades membros a ser realizado 

no próximo dia 14 de agosto de 2013, em Urussanga. Na oportunidade, foi formada 

a comissão organizadora do I Fórum de Desenvolvimento Territorial e 

Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga. 

 

Reunião da diretoria com representantes do Rotary Club de Urussanga – 29/07/2013 

 

1.10. Reunião da comissão organizadora do “1º Fórum de Desenvolvimento 

Territorial e Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga”, realizadas na sala 

de reuniões da EPAGRI, em Criciúma. 

- Data: 05/08/2013                                       - Horário: das 13h30min h às 16h00min h 

- Pauta: Definição da data do evento e elaboração da programação. 

 

 

Reunião da comissão organizadora do Fórum – 05/08/2013  
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1.11. 1ª Oficina de Fortalecimento dos Membros do Comitê do Rio Urussanga: 

Competências do Comitê de Bacia e o Papel dos Membros 

- Data: 28 de agosto de 2013                       - Horário: das 14h00min h às 17h00min h  

- Objetivo: buscar a homogeneização de informações dos membros, oportunizando 

aperfeiçoar os conhecimentos para participar da gestão dos recursos hídricos da 

bacia do Rio Urussanga.  

 

Oficina de Capacitação de Membros do Comitê do Rio Urussanga – 28/08/2013 

1.12. Reunião da diretoria 

- Data: 24 de setembro de 2013                  - Horário: das 13h30min h às 16h00min h 

- Pauta: busca de parceria com nova entidade para encaminhamento de projetos em 

apoio ao Comitê, planejamento para o ano 2014; elaboração do projeto 

operacionalização e fortalecimento do Comitê do rio Urussanga – ano 2014; projetos 

e atividades em andamento, alterações na agenda do Comitê até dezembro/2013, 

participação de representantes do Comitê em eventos nacionais e assuntos gerais.  

 

Reunião da diretoria do CBH do Rio Urussanga – 24/09/2013 
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1.13. Participação da reunião promovida em Morro da Fumaça, pela Câmara de 

Vereadores do município. 

- Data: 04 de outubro de 2013                                                     Horários: 19h30min h 

- Pauta: o tema em discussão foi à necessidade urgente de desassoreamento do Rio 

Urussanga, para conter os graves problemas com as cheias na baixa bacia, e 

envolver as lideranças locais e estaduais na busca de recursos para a execução do 

projeto. 

Estiveram presentes representantes dos poderes legislativo, executivo e 

comunidade dos dez municípios que integram a bacia hidrográfica do rio Urussanga, 

e representantes do Legislativo Estadual e Federal. 

O Presidente do Comitê do rio Urussanga participou do evento com apresentação de 

uma palestra que esclareceu o papel do Comitê e dos membros. Na oportunidade, 

foi apresentado o vídeo “Rio Urussanga: das nascentes à foz, nossas atitudes e 

consequências”. 

 

Reunião da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça – 04/10/2013 

 

1.14. Reunião da diretoria 

- Data: 28 de outubro de 2013                                                   Horários: 13h 00 min h 

- Pauta: foi discutida a pauta da Assembleia Geral Extraordinária programada para o 

dia 30 de outubro de 2013 e a necessidade de submeter à assembleia, a criação de 

uma câmara técnica ou comissão de acompanhamento do projeto de 

desassoreamento do Rio Urussanga. Foram definidos encaminhamentos referentes 

à realização do 1º Fórum de Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade na Bacia 

do Rio Urussanga. 
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Reunião da diretoria – 28/10/2013 

 

1.15. Assembleia Geral Extraordinária 

- Data: 30 de outubro de 2013                          - Horário: 13h 30min h às 16h 30min h 

- Pauta: andamento dos estudos e projeto de desassoreamento do Rio Urussanga; 

informações sobre a elaboração do Plano da Bacia do Rio Urussanga; projetos 

prioritários para implementação do Plano da Bacia do Rio Urussanga; aplicação do 

projeto “Fortalecimento e operacionalização do Comitê do Rio Urussanga” – ano 

2013 – Atividades desenvolvidas e em andamento; organização do 1º Fórum de 

Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga; 

participação em eventos nacionais de recursos hídricos e de educação ambiental – 

relato dos participantes; planejamento de atividades do Comitê do Rio Urussanga – 

ano 2014 e assuntos gerais. Dentre as principais deliberações da assembleia, está a 

aprovação do projeto “Rio Urussanga: visão integrada para a proteção das suas 

águas”, como prioritário para a implementação do Plano da Bacia do Rio Urussanga; 

a criação de uma comissão técnica de acompanhamento do projeto de 

desassoreamento do Rio Urussanga, cuja composição deverá ser submetida na 

próxima assembleia e a aprovação da programação do 1º Fórum de 

Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga, 

programado para o dia 25 de novembro de 2013.  
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Assembleia Geral Extraordinária do CBH do Rio Urussanga – 30/10/2013 

 

1.16. Reunião na sede da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – 

AMREC 

- Data: 19 de novembro de 2013 

- Pauta: Negociação de parceria no encaminhamento do projeto de Fortalecimento e 

Operacionalização do Comitê do Rio Urussanga, ano 2014, por meio daquela 

entidade.  

 

Reunião na AMREC – 19/11/2013 

 

1.17. Assembleia Geral Ordinária do Comitê do Rio Urussanga 

- Data: 09 de dezembro de 2013            Horário: das 13h30min às 16h:30min 

- Pauta: Andamento dos estudos e projeto de desassoreamento do rio Urussanga; 

informações sobre a elaboração do plano da bacia do rio 
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 Urussanga; formação da comissão de acompanhamento técnico do projeto de 

desassoreamento do rio Urussanga; aprovação do relatório de  

atividades desenvolvidas pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga, no ano de 2013; 

aprovação do plano de atividades e do calendário de assembleias  

gerais no ano 2014;  encaminhamento do projeto“Fortalecimento e 

operacionalização do Comitê da Bacia do Rio Urussanga  2014 e assuntos 

gerais. 

 

AGO do CBH do Rio Urussanga – 09/12/2013 

 

 

Fomentar parcerias com o Poder Público Municipal em ações de gestão de 

recursos hídricos 

 

2.1. Visita técnica às prefeituras dos municípios inseridos na bacia do rio 

Urussanga 

Principais objetivos: buscar uma aproximação com os gestores públicos 

municipais, levar informações sobre as atividades do Comitê e buscar apoio e 

parceria na gestão dos recursos hídricos da bacia; 

 

Prefeitura Municipal de Sangão 
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Reunião na Prefeitura de Sangão – 05/09/2013 

 

Prefeitura Municipal de Jaguaruna 

 

Reunião na Prefeitura Municipal de Jaguaruna – 16-09-2013 

 

Prefeitura Municipal de Balneário Rincão 

 

Reunião na Câmara de Vereadores de Balneário Rincão – 19/09/2013 
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Prefeitura Municipal de Urussanga 

 

Visita técnica à Prefeitura Municipal de Urussanga – 30/10/2013 

 

Prefeitura Municipal de Treze de maio 

 

Visita técnica à Prefeitura Municipal de Treze de Maio – 04/09/2013 

 

Prefeitura Municipal de Cocal do Sul 

 

Visita técnica à Prefeitura Municipal de Cocal do Sul – 11/11/2013 
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3. Atividades de Educação Ambiental 

3.1. Saídas a campo com estudantes e educadores 

Foram realizadas sete saídas a campo com trezentos estudantes e vinte educadores 

das nascentes à foz do rio Urussanga.  

Principais objetivos: Apresentar os diferentes aspectos sociais, econômicos e 

ambientais da bacia hidrográfica do rio Urussanga, percorrendo diferentes áreas da 

bacia, das nascentes até a foz do rio Urussanga; 

Sensibilizar estudantes e educadores, despertando a conscientização sobre a 

importância da manutenção e recuperação dos recursos hídricos; 

Apresentar durante a saída de estudo áreas preservadas e degradas da bacia do rio 

Urussanga, destacando as principais atividades econômicas que contribuem para a 

degradação dos recursos hídricos. 

Durante a visita, os estudantes receberam um mapa ilustrativo da bacia, contendo 

informações sobre os diversos tipos de uso do solo e dos recursos hídricos. No final 

da visita, os educadores foram orientados para dar continuidade às ações 

educativas em sala de aula. 

Apoiaram o projeto, desempenhando a função de guias de campo, o professor de 

Geografia Alan Dutra, o professor e geógrafo Rosemar De Nez, e os biólogos, Alex 

Mendes e Marilia Barbosa. 

 

               

          Saída a campo com escolares de Pedras Grandes – 09/09/2013 
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            Saída de campo com estudantes de Sangão e Jaguaruna – 30/09/2013 

 

 

Saída de campo com estudantes de Morro da Fumaça – 07/10/2013 

 

Saída de campo com os estudantes de Bal. Rincão – 14/10/2013 
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Saída de campo com os estudantes de Cocal do Sul – 14/10/2013 

 

 

Saída de campo com estudantes de Urussanga – 28/10/2013 

 

Saída de campo com estudantes de Criciúma e Içara – 04/11/2013 
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3.2. Realização da 1ª Oficina “Educar nas Águas do Rio Urussanga”, com 

capacitação de vinte professores da escola Lydio De Brida de Urussanga, que 

integram o projeto da Prefeitura Municipal “Urussanga vira Criança”.  

A oficina de oito horas foi promovida pelo Comitê do Rio Urussanga, apoiador do 

projeto e teve como principal ministrante a doutora em Geografia, Rose Maria 

Adami, coordenadora das atividades de educação ambiental da bacia. O professor e 

geógrafo Rosemar De Nez conduziu o grupo para uma saída a campo para 

observações da bacia. A capacitação abordou a hidrografia do município e da bacia, 

os aspectos socioeconômicos e ambientais e exemplos de gestão sustentável no 

município. 

 

Capacitação de professores do Projeto “Urussanga vira Criança” – 10/09/2013 

 

3.3. De 24 a 26 de outubro de 2013 - Curso “Educação ambiental com um olhar 

para as águas da bacia do rio Urussanga”, realizado na sala de reuniões do 

Paraíso da Criança, em Urussanga. 

O curso de 20 horas teve como objetivo capacitar educadores ambientais, gestores 

públicos e integrantes de ONGs e dos municípios, a fim de atuarem como 

multiplicadores de educação ambiental voltada para os recursos hídricos da bacia do 

rio Urussanga. O curso com vinte vagas foi ministrado pela professora e doutora em 

geografia Rose Maria Adami, pela professora e geóloga Yasmine Moura da Cunha e 

pela professora e geógrafa Lívia da Silva Feltrin.  
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Curso Educação ambiental com um olhar para as águas  

do rio Urussanga - 24 a 26/10/2013 

 

 

3.4. Concurso de fotografia: Águas do Urussanga  

 

Material de divulgação do concurso fotográfico - 2013 
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Entrega da premiação aos participantes do concurso fotográfico - 2013 

 

3.5. Reunião da Comissão de Educação Ambiental na sede do CBH do rio 

Urussanga. 

 

Reunião da comissão de educação ambiental – 10/04/2013 

 

3.6. Participação no II Mutirão de Limpeza da SC-108 

A ação aconteceu no trecho compreendido entre a empresa Esmalglass do Brasil ao 

Pórtico Rio Galo, a convite do Lions Clube de Cocal do Sul, em parceria com 

Fundação Ambiental de Cocal do Sul, Grupo de Escoteiros, Grupo de Jovens, Leo 

Clube e Secretaria de Obras de Cocal do Sul. 



 

Avenida Presidente Vargas n° 116, sala 2 – Centro – Urussanga/SC – CEP:88840-000 – Fone/Fax: (48)  3465 - 1709            
Caixa Postal: 55 - e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com - site: www.aguas.sc.gov.br (selecione comitê do Rio 
Urussanga) 

 Criado por decreto 4934 - 01.12.2006  
 

 

Equipe de vonlunários no mutirão de limpeza - 02/06/2013 

 

3.7. Participação da “Mesa-redonda” - UNESC 

Presidente do Comitê, José Carlos Virtuoso, participou de Mesa Redonda em 

programação da Semana do Meio Ambiente, na UNESC: Mesa-redonda: “Interface 

Gestão de Recursos Hídricos em Bacia e Unidades de Conservação - APA da 

Baleia Franca, Comitês de Bacia dos Rios Urussanga e Araranguá”. 

 

Mesa redonda – UNESC -04/06/2013 

 

3.8. Premiação “Destaque Verde” 

O Comitê do Rio Urussanga foi um dos homenageados no evento "Destaque Verde", 

oferecido pela Administração Municipal de Içara a personalidades, empresas e 

instituições que se destacaram na cidade, entre junho de 2012 e maio de 2013, com 

ações voltadas à defesa do meio ambiente.  
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Premiação “Destaque Verde” - 05/06/2013 

 

3.9. Participação na “Tenda do Verde” 

Participação na “Tenda do Verde” – Exposição dos problemas ambientais e de 

atividades de preservação ambiental no município de Içara. Ricardo Garcia da Silva, 

secretário executivo do Comitê do Rio Urussanga, esteve representando o Comitê. 

 

 

 

Participação da “Tenda Verde” – 05 e 08/06/2013 

 

3.10. Exposição de atividades de preservação ambiental 

Exposição de atividades de preservação ambiental na Praça Anita Garibaldi, em 

Urussanga (SC), parceria com CIRSURES e Prefeitura Municipal de Urussanga. 
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 Exposição de atividades de Educação Ambiental - 07/06/2013 

 

3.11. Reunião na Secretaria Municipal de Educação de Urussanga 

Reunião com a secretária municipal de educação de Urussanga, Brigida Mariot. 

Constaram da pauta: parceria em atividades de educação ambiental voltadas para 

recursos hídricos no município de Urussanga. Na oportunidade, a secretária 

convidou o comitê para apoiar o projeto “Urussanga vira criança”, de iniciativa 

daquela secretaria. O objetivo é estimular a participação infanto-juvenil nas decisões 

sobre o desenvolvimento urbano e rural de Urussanga, por meio da elaboração de 

um documento composto por percepções e projeções coletadas nas produções dos 

estudantes (desenvolvimento econômico, social e gestão de recursos hídricos), bem 

como durante a sua vivência com autoridades públicas e no fórum de definição de 

metas que visem à consolidação de um município criativo e sustentável.  

 

 

Reunião com Secretária de Educação de Urussanga, Brígida Mariot – 06/08/2013 
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4. Ação participativa – 1º Fórum de Desenvolvimento Territorial e 

Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga 

 

No dia 25 de novembro de 2013, o Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Urussanga realizou o 1º Fórum de Desenvolvimento 

Territorial e Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga, no auditório Rui Hülse 

localizado na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Av. Universitária, 

1105, bairro Universitário, Criciúma (SC), com carga horária de 8 horas. 

O Fórum foi constituído por uma comissão organizadora formada por sete 

instituições membros do Comitê Urussanga, definida pela diretoria do Comitê em 

julho de 2013. A instituição escolhida para compor a Comissão Organizadora do 

Fórum com seus respectivos representantes consiste na Comissão Municipal de 

Defesa Civil de Criciúma, representada por Angela Cristina Pereira Mello; a Epagri, 

representada por Realdino José Busarello e Donato Lucietti; a Fundação do Meio 

Ambiente de Içara, representada por Ricardo Garcia da Silva; a Universidade do 

Extremo Sul Catarinense, representada por José Carlos Virtuoso; e a Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, representada por Hercílio Jair 

Antônio de Stefani. A comissão ainda contou com a participação da consultora do 

Programa SC Rural, Cenilda Maria Mazzucco e a coordenadora de educação 

ambiental do Comitê, Rose Maria Adami. O Fórum teve o apoio também do 

Ministério Público Federal e Estadual. 

O evento teve como objetivo desencadear ampla discussão sobre 

possibilidades e perspectivas de promoção do desenvolvimento territorial 

sustentável nas áreas de abrangência da bacia do rio Urussanga. Participaram do 

Fórum 137 pessoas, envolvendo os diversos segmentos da sociedade civil, usuários 

de água da bacia, órgãos do governo, técnicos das prefeituras, fundações e 

comunidade em geral dos 41 municípios do sul catarinense, inseridos nas bacias 

dos rios Araranguá, Tubarão e Urussanga.  

O Fórum foi desenvolvido em dois blocos, além da palestra de abertura do 

evento. Na palestra de abertura o doutor em Geografia, Cláudio Antonio Di Mauro, 

Diretor do Instituto de Geografia da Universidade de Uberlândia (MG) falou sobre os 

“Conflitos de Uso da Água e a Sustentabilidade na Gestão de Recursos Hídricos”.  
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Para que os participantes do Fórum pudessem conhecer o território da bacia 

do rio Urussanga foi realizado um primeiro bloco com três palestras. A primeira 

palestra foi ministrada pelo especialista e Geógrafo, Adriano de Oliveira Dias, da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), que abordou a “Disponibilidade 

da Água Superficial e Subterrânea na Bacia do rio Urussanga”. A segunda palestra 

foi proferida pelo Procurador Federal, Darlan Airton Dias, do Ministério Público 

Federal sobre a “Situação Atual da Recuperação de Áreas Degradadas pela 

Mineração na Bacia do Rio Urussanga”. A terceira palestra apresentada pela 

geóloga M.Sc Yasmine de Moura da Cunha, mostrou o “Diagnóstico do Uso da Terra 

na Bacia do Rio Urussanga”. As palestras tiveram como objetivo despertar nos 

participantes o entendimento de que as interferências realizadas nas terras da bacia 

hidrográfica, pelas ações sociais e econômicas, comprometem a quantidade e a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas da bacia.  

Para desencadear possibilidades e perspectivas de promoção do 

desenvolvimento territorial sustentável nas áreas de abrangência da bacia do rio 

Urussanga foi realizado no Fórum um segundo bloco, com três palestras, um debate 

e a elaboração de um documento. A primeira palestra, do segundo bloco, foi 

proferida pela doutora em Geografia, Rose Maria Adami, do Centro Universitário 

Barriga Verde (UNIBAVE) sobre a “Contribuição do Projeto Piava Sul para 

Elaboração da Avaliação Integrada das Restrições e das Potencialidades dos 

Recursos Hídricos da Bacia do rio Urussanga”. A segunda palestra contou com a 

participação da consultora do Programa SC Rural no Comitê da bacia do rio 

Urussanga, Cenilda Maria Mazzucco, que falou sobre a “Gestão de Recursos 

Hídricos em Santa Catarina”. Em seguida o doutor em Geografia, Cláudio Antonio Di 

Mauro, discorreu sobre a “Sustentabilidade na Gestão de Recursos Hídricos e 

Gestão do Território”. Após a palestra o professor solicitou para que os participantes 

levantassem os problemas que consideravam relevantes na bacia. Posteriormente, 

os principais problemas foram priorizados por ordem de importância: 1º mineração, 

2º poder econômico e político ainda sobrepõem os interesses da preservação de 

recursos hídricos, 3º ocupação inadequada, 4º Saneamento ambiental. Essas 

prioridades foram discutidas pela plenária com objetivo de elaborar um documento 

com proposições de fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e território da 

bacia do rio Urussanga.   
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Participantes do “1° Fórum” – UNESC, Criciúma – 25/11/2013 

 

Palestrante Dr. Cláudio Antonio Di Mauro – Universidade Federal de Uberlândia – MG 

 

Comissão organizadora e colaboradores 
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5. Participações em eventos 

5.1.  XV ENCOB, em Porto Alegre (RS) 

- Data: 14 a 17 de outubro de 2013  

- O Comitê do Rio Urussanga efetuou a exposição das ações educativas com o 

projeto Piava Sul, apoiado pela Petrobras Ambiental, no período de 2008 a 2010, e a 

continuidade das capacitações, com o apoio do Governo do Estado de Santa 

Catarina, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e do Programa SC 

Rural. A participação de representantes do Comitê do Rio Urussanga  no ENCOB foi 

muito importante pelo conhecimento adquirido nos minicursos e nas experiências 

apresentadas por outros comitês de bacia do Brasil.  

 

 

XV ENCOB - Porto Alegre (RS) – 14 a 17/10/2013 

 

 

5.2. Fórum Catarinense de Comitês 

- Data: 13 e 14 de agosto de 2013                  Local: Campos Novos – Santa Catarina                             

- Avaliação: a reunião de diretores e representantes de comitês de bacias, técnicos e 

consultores da DRHI/SDS e do Programa SC Rural foi importante porque permitiu a 

discussão das dificuldades encontradas, oportunizou a apresentação de sugestões e 
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foram definidos encaminhamentos para a busca de soluções junto ao Governo do 

Estado, através do Fórum Catarinense de Comitês. 

 

 

Fórum Catarinense de Comitês – 13 e 14/08/2013 

 

 

5.3. Representantes do Comitê do Rio Urussanga acompanham experiências 

em evento mundial – (RIOB – 2013 -12 a 16 de agosto 2013 - Fortaleza - Ceará – 

Brasil). 

As experiências compartilhadas e o conhecimento adquirido durante o evento RIOB 

2013 - 9ª Conferência Geral Mundial da Rede Internacional de Organismos de Bacia 

pelos integrantes da Diretoria do Comitê do Rio Urussanga, Thiago Maragno, vice-

presidente do órgão, e Hercilio Jair de Stefani, da Comissão Consultiva, serão 

transmitidos para os membros do órgão. Na última semana, na cidade de 

Fortaleza(CE), o evento mundial recebeu técnicos de mais de 30 países para 

debater sobre vários temas de relevância dentro da temática dos recursos hídricos 

no planeta. 

Os representantes do Comitê do Rio Urussanga participaram do mini curso "Planos 

de Recursos Hídricos" com o especialista da Agência Nacional de Águas, Sérgio 

Rodrigues Ayrimoraes Soares, que apresentou a realidade das bacias na região 

norte do país.  
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Abertura da Conferência – 12/08/2013 

 

 

6. Implantação de um plano de comunicação e articulação interna e externa  

O plano de comunicação e articulação interna e externa, do Comitê do Rio 

Urussanga, no ano de 2013, consistiu em: 

a) Atualização da lista dos principais órgão de imprensa (rádio, jornais, TVs, 

sites), com atuação na bacia; 

b) Atualização da lista dos principais atores da bacia; 

c) Contratação de assessoria de imprensa, para envio de releases aos principais 

órgão de imprensa da região, agendar entrevistas e registrar eventos com 

fotos e depoimentos, com acompanhamento e apoio da consultora do 

programa SC Rural; 

d) Foi elaborado o “Informativo do CBH do Rio Urussanga”, ediçao mensal e, a 

partir de outubro/2013, passou a ser quinzenal, com remessa via e-mail para 

entidades membros e principais atores da bacia; 

e) Mantida atualizada a agenda do Comitê no google, permitindo o 

acompanhamento pela SDS/DRHI; 

f) A comunicação com a SDS/DRHI se deu através do e-mail 

comites@sds.sc.gov.br; 

g) Participação com entrevistas em rádio, TV e jornais, divulgando as ações do 

Comitê e do Programa SC/Rural; 

mailto:comites@sds.sc.gov.br
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h) Manutenção do blog www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br do site 

comitedoriourussanga@gmail.com e do facebook 

www.facebook.com/RioUrussanga  

i) Visitas às Prefeituras e lideranças da bacia; 

j) A articulação interna e externa do comitê e com o órgão gestor se deu através 

da melhoria da comunicação e do trabalho da consultora servindo de elo de 

ligação entre a SDS/DRHI e o comitê, bem como entre o comitê e os seus 

membros, através de contatos pessoais e via e-mail. 

 

Houve uma ampla divulgação das atividades do comitê pela imprensa regional, com 

alcance em toda a bacia. Observou-se uma grande melhoria na comunicação do 

Comitê Urussanga com a população da bacia e as ações  passaram a ter uma maior 

visibilidade. Melhorou a comunicação com os representantes de entidades membros, 

possibilitando aos mesmos acompanharem o desenvolvimento das ações, 

resultando em maior participação nas assembleias e nas ações do Comitê. 

 

6.1. Visitas aos meios de comunicação 

No mês de dezembro de 2013, o presidente do Comitê do Rio Urussanga, José 

Carlos Virtuoso, a consultora do Programa SC Rural, Cenilda Maria Mazzucco e a 

assessora de imprensa do Comitê Urussanga, Eliana Maccari, efetuaram visitas a 

catorze órgãos de imprensa (jornais, rádios, TVs e sites). O objetivo foi agradecer a 

parceria na divulgação das atividades do Comitê do Rio Urussanga, no ano de 2013 

e articular a continuidade da parceria e buscar apoio na mobilização para o cadastro 

de usuários de água da bacia, no ano de 2014. As visitas geraram ampla divulgação 

do comitê nos meios de comunicação da região, no mês de dezembro, incluindo 

espaço para entrevistas em TVs, rádios, jornais e sites. 

 

http://www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br/
mailto:comitedoriourussanga@gmail.com
http://www.facebook.com/RioUrussanga
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Jornal Diário de Notícias – Criciúma(SC) – 12/12/2013 

 

Jornal da Manhã – Criciúma(SC) – 11/12/2013 
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“Sul in Foco” – Lauro Muller (SC) – 29/12/2013 

 

 

Jornal “A Tribuna” – Criciúma(SC) – 10/12/2013 
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Site “Engeplus” – 10/12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

TV Primavera – Criciúma - 10/12/2013 
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Jornal da Manhã – Crciúma(SC) -  11/12/2013 

 

RBS TV – Criciúma – 11/12/2013 
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Rádio Marconi – Urussanga(SC) – 12/12/2013 
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Jornal “Vanguarda” – Urussanga(SC) - 12/12/2013 

 

Urussanga (SC), 03 de fevereiro de 2014. 

 

 

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga 

 

 
José Carlos Virtuoso 

Presidente 


