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AGE DO COMITÊ CHAPECÓ E IRANI SUPERA EXPECTATIVAS
          O Comitê Chapecó e Irani realizou no dia 11 de maio de 2021, a 
 Assembleia Geral Extraordinária (AGE) por videoconferência. Na
oportunidade, ocorreu a apresentação e aprovação do relatório técnico de
2020-2021. Os resultados dos indicadores e microindicadores no período
de atuação da Entidade Executiva ECOPEF, comprovaram a superação de
praticamente todas as metas previamente estabelecidas, comprovando a
correta condução das ações e ratificando o relevante papel desenvolvido
pelo Comitê em toda a sua área de atuação. 
       Durante o período 2021-2021 diversas reuniões e capacitações
técnicas foram realizadas, contando com uma expressiva participação dos
representantes das organizações- membro do Comitê Chapecó e Irani. Os
dados demonstrados na AGE, comprovaram a alta capacidade de
mobilização do Comitê, que teve uma significativa participação em todos
os eventos realizados. Além da divulgação das ações executadas no site 

           Após todas as explanações e os números pormenorizados das ações desencadeadas, os Comitês Antas e Afluentes do Peperi-
guaçu, Chapecó e Irani, Jacutinga e Peixe apresentaram uma moção ao secretário do Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDE),
Luciano José Buligon, solicitando a validação das capacitações desenvolvidas. A AGE do Comitê Chapecó e Irani superou todas as
expectativas pela organização, os dados apresentados e a relevância das informações compartilhadas com todos os participantes.

www.aguas.com.br, diversas informações foram divulgadas pelos principais veículos de comunicação da região (rádios, jornais e sites).
Esse conjunto de divulgações possibilitou que as informações inerentes ao Comitê chegassem de forma rápida ao público, dando
visibilidade e legitimação às ações.

 

          Foi lançado, em evento virtual realizado nesta quarta-feira (04/08), o Plano de
Capacitação Continuada em Recursos Hídricos de Santa Catarina (PCRHI-SC), desenvolvido
pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente (SEMA), órgão integrante da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE).  Voltado aos integrantes das organizações
vinculadas ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) e as
entidades que de alguma forma se relacionam com a gestão da água em âmbito estadual, os
eventos e capacitações que integram o plano serão realizados ao longo do segundo semestre
de 2021.  Conforme o diretor da SEMA, Pedro Brolezzi, o objetivo do Plano de Capacitação é
possibilitar o desenvolvimento de competências necessárias para melhorar o desempenho das
atividades de gestão dos recursos hídricos em Santa Catarina. O Plano de Capacitação
Continuada é uma das ações do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das
Águas (Progestão), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), do qual o
Estado participa. 
          O secretário executivo de Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira, destacou que o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos é dinâmico e vem passando por um
processo de modernização. O evento de lançamento foi transmitido pelo canal da SDE no
Youtube, onde o vídeo está disponível. As capacitações serão realizadas de maneira remota,
com o apoio da Fundação Escola de Governo (ENA). A diretora técnico-científica da Fundação,
Mara Brognoli Hack, explicou os mecanismos principais da plataforma que será utilizada para
as atividades. Os cursos e eventos serão gratuitos e os participantes receberão certificados.  
           A apresentação do cronograma das ações coube ao gerente de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Sema, Vinícius Tavares
Constante, que destacou os temas a serem abordados serão de maneira coletiva, por meio de consulta aos integrantes do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH). Entre agosto e dezembro de 2021 serão realizadas nove atividades. O evento também contou com o
apoio técnico da Entidade Executiva ECOPEF.
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          Esta é a décima quarta edição deste informativo que divulga o trabalho desenvolvido pelo Comitê Chapecó e Irani, com apoio da
entidade executiva ECOPEF. O material foi produzido pela equipe técnica da ECOPEF e faz parte da série de produtos que devem ser
apresentados durante a realização do projeto de assessoramento ao Comitê. 

PLANO DE CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS ABRE
OPORTUNIDADES PARA ATORES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DA ÁGUA
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CURSO DE CAPACITAÇÃO:
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: CONCEITOS, GESTÃO E EXPERIÊNCIAS

        O Comitê Chapecó e Irani realizou no dia 21 de maio de 2021, por videoconferência
o curso de capacitação Águas Subterrâneas: conceitos, gestão e experiências para os
representantes das organizações-membro e o público interessado na temática,
totalizando em 97 participantes. Na programação do curso estava incluso 04 módulos,
conforme descrito a seguir: 
       O Módulo I – Conceito de aquíferos e de águas subterrâneas, com a apresentação
de Janete Facco, Dra. em Geografia e Coordenadora da Câmara Técnica de Crise Hídrica
do Comitê Chapecó e Irani. O Módulo II – Legislação e Gestão das Águas Subterrâneas,
com a apresentação de Gisele de Souza Mori, Mestre em Eng. Ambiental e Gerente de
Outorga e Controle dos Recursos Hídricos da SDE/SC. O Módulo III – Explotação das
Águas Subterrâneas e aspectos construtivos dos poços, com as apresentações de
Mariano Badalotti Smaniotto, Geólogo e Especialista em Geotecnia e Hidrogeologia, e
Mariano José Smaniotto, Geólogo e Especialista em Hidrogeologia. O Módulo IV –
Práticas e Experiências, contou com as apresentações de Sergio Cardoso, Geólogo,
Vice-presidente do Comitê Gravatahy.  Alexandre Matthiensen, Oceanógrafo, PhD em
Ciências Biológicas, Pesquisador da Embrapa e ex-presidente do Comitê Jacutinga.
Silvia Valdez, Eng. Florestal, Mestre em Eng.  Ambiental. Diretora da Ambientalis
Engenharia e da Apys Plataforma de Regularização Ambiental.

APROVAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS É DESTAQUE DAS
ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO NO COMITÊ CHAPECÓ E IRANI

ECOPEF E SDE CELEBRAM NOVO ADITIVO PARA GESTÃO DOS COMITÊS DO OESTE CATARINENSE

        Durante o mês de maio, além da realização da Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) do Comitê Chapecó e Irani, o grande destaque frente as atividades
executadas, foi a captação de recursos em prol ao fortalecimento da marca do
Comitê. O Projeto foi apresentado para gestores da empresa ENEBRAS Energia,
pela equipe da Entidade Executiva e diretoria do Comitê. A Empresa ENEBRAS
Energia aceitou por aportar integralmente os recursos financeiros para o Projeto
que visa o Fortalecimento da Comunicação Visual do Comitê, e mediante à
aprovação, Equipe da Entidade Executiva ECOPEF deu sequência as tratativas e
encaminhamentos do projeto. Para o Presidente do CBH Chapecó e Irani, Sr. Clenoir
A. Soares destaca "O apoio de empresas e indústrias situadas na Bacia
Hidrográfica, como é o caso da ENEBRAS, é fundamental para o fortalecimento da
gestão de recursos hídricos, e demonstra o potencial de ações e projetos que
podem ser encabeçados sob demandas dos próprios membros". Já o presidente da
ECOPEF, Murilo Anzanello Nichele enaltece: a importância da parceria para a
Organização, a qual propicia a aproximação do Órgão Gestor, do Comitê de Bacia e
do investidor parceiro em ações de valorização e em prol a gestão dos recursos
hídricos”.

       Desde de 2019, a ECOPEF atua como Entidade Executiva dos
Comitês, Antas e Afluentes do Peperi-guaçu, Chapecó e Irani, Jacutinga
e Peixe. Este assessoramento faz parte do modelo de gestão de
Recursos Hídricos aplicado em Santa Catarina. A ECOPEF, através de
assessores técnicos especializados, atua como uma extensão da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável –
SDE, junto aos comitês de Bacia Hidrográfica. No mês de maio de 2021
foi publicado o quarto aditivo de renovação do Termo de Colaboração
nº 005/2018 de 06 meses, entre a SDE/SC e ECOPEF.
     De acordo com o Presidente da Entidade Executiva ECOPEF, Murilo
Anzanello Nichele “Ao longo dos trabalhos da entidade executiva, foram
inúmeros os resultados e avanços aferidos no âmbito do funcionamento
e atuação dos Comitês de Bacia, destaque para a mobilização e
legitimação de 130 organizações-membro, das esferas públicas e
privada, a realização de 53 capacitações técnicas desenvolvidas de
forma presencial e virtual, compreendendo cerca de 2000 mil
participantes, bem como, inúmeras ações, projetos e eventos que
somam mais de 250 atividades ao longo dos 30 meses. Contudo os
trabalhos desenvolvidos pela entidade oportunizaram a ampliação e
amadurecimento das discussões e atuação dos Comitês de Bacia,
fortalecendo e empoderando os mesmos para efetiva atuação”.  


