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Fórum discute sustentabilidade com estudantes 
Com o intuito de despertar nos jovens o desejo de buscar a 
sustentabilidade para Urussanga, o projeto “Urussanga Vira 
Criança” reuniu cerca de 300 alunos do Centro Educacional e 
Profissional Lydio De Brida para participarem da quinta etapa 
intitulada “Fórum Infanto-Juvenil por uma Urussanga Criativa 
e Sustentável”. No projeto, desenvolvido pela Secretaria de 
Educação e apoiado pelo Comitê do Rio Urussanga, doze 
estudantes, escolhidos por meio da produção de textos, 
atuaram como representantes mirins dos poderes Executivo 
e Legislativo de Urussanga. No dia 2 de outubro, na Sociedade Recreativa, a coordenadora de educação ambiental do Comitê 
do Rio Urussanga e Doutora em Geografia, Rose Adami, apresentou aos alunos os temas abordados durante a capacitação aos 
professores denominada “Educar nas águas do Rio Urussanga”, no mês de setembro. Segundo Rose, o curso despertou nos 
professores o conhecimento do espaço vivido e contribuiu para o projeto.  

 
Saída a campo com alunos de Morro da Fumaça 

Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 
envolvem os recursos hídricos é o objetivo das saídas a campo 
promovidas pelo Comitê do Rio Urussanga através do projeto “Minha 
escola, meu rio”. A atividade, realizada anualmente, contempla 
instituições educacionais de dez municípios da região Sul de Santa 
Catarina e atenderá mais de 300 estudantes até o mês de novembro. 
No dia 7, o Comitê do Rio Urussanga promoveu a terceira saída a 
campo deste ano com mais de vinte alunos dos 5º anos da escola 
Vicente Guollo, de Morro da Fumaça. Conduzidos pelos orientadores do 
Comitê, Rosemar De Nez, geógrafo, e Alex Ribeiro Mendes, biólogo, os 
estudantes exploraram diversos pontos do Rio Urussanga durante um 

trajeto pelas cidades de Urussanga, Treze de Maio, Morro da Fumaça e Jaguaruna.  

 

Saída a campo com estudantes de Cocal do Sul e Balneário Rincão 
Áreas preservadas e degradadas inseridas na bacia do Rio Urussanga foram 
apresentadas para 70 alunos dos municípios de Cocal do Sul e Balneário 
Rincão no dia 14, durante a quarta saída a campo deste ano promovida pelo 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga através do projeto “Minha 
escola, meu rio”. Os estudantes dos 5º anos das escolas municipais Cristo 
Rei e José Perucchi, de Cocal do Sul, e dos colégios Amélia de Sousa Silva e 
José Réus, de Balneário Rincão, foram conduzidos pelos orientadores do 
Comitê, Rosemar De Nez, geógrafo, Alex Ribeiro Mendes, biólogo, e Marília 
Biz, bióloga. A preservação dos recursos hídricos é uma ação constante na 
rotina do aluno Alan Viana Mota, de 11 anos, de Balneário Rincão. Durante 
a saída a campo, Alan adquiriu conhecimentos que auxiliarão na 
preservação ambiental em sua comunidade. “Atrás da minha casa tem uma 
lagoa e eu já cuido dela. O passeio apresentou outras informações que me 
ajudarão a preservar ainda mais e a ensinar outras pessoas”, destacou.   
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ACESSE: www.aguas.sc.gov.br (Selecione Rio Urussanga) 
            www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br 

www.facebook.com/RioUrussanga 

Documentário: www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE  
Informações: (48) 3465-1709 – Das 14 às 18 horas  

          ou e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com 
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