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Curso forma educadores ambientais 
Sensibilizar os educadores ambientais, gestores públicos e 
integrantes de ONGs e dos municípios, a fim de atuarem como 
multiplicadores de educação ambiental voltada aos recursos 
hídricos da bacia do rio Urussanga foi o objetivo do curso 
promovido pelo Comitê do Rio Urussanga entre os dias 24 e 26 
de outubro. Durante a capacitação denominada “Educação 
ambiental com um olhar para as águas da bacia do rio 
Urussanga”, os participantes acompanharam as explanações 
de assuntos como o significado da água nas culturas e 
religiões, a importância da água na saúde pública, a água 
como fio condutor das atividades econômicas, o olhar sobre as 
águas da bacia do rio Urussanga, a educação ambiental como 

reintegradora da interação homem-natureza e os projetos de pesquisa voltados aos recursos hídricos, além de 
conhecerem o Rio Urussanga por meio de uma saída a campo.  

 

 

Saída a campo com estudantes de Urussanga 
A confluência dos afluentes Rio Maior, de águas limpas, e Rio Carvão, de águas ácidas, sensibilizou e despertou a 
conscientização em mais de 40 estudantes de Urussanga no dia 28 de outubro. O encontro destes afluentes resulta 
na formação da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga que envolve dez municípios da região Sul de Santa Catarina. A 
bacia foi apresentada aos alunos durante mais uma saída a campo promovida pelo Comitê do Rio Urussanga através 
do projeto “Minha escola, meu rio”. A atividade, realizada anualmente, contempla instituições educacionais e 
atenderá mais de 300 estudantes até o mês de novembro deste ano. Os alunos dos 5º anos das escolas Ernesto 
Mariot, Rosalino De Nez, Núcleo Rio Caeté e Rosalino Damiani, de Urussanga, observaram pontos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Urussanga e anotaram as informações transmitidas pelos orientadores do Comitê, Rosemar De 
Nez, geógrafo, e Marília Biz, bióloga. O trajeto percorreu as cidades de Urussanga, Treze de Maio, Morro da Fumaça 
e Jaguaruna e mostrou aos estudantes as características da vegetação e da água e os aspectos econômicos, 
históricos e sociais inseridos na bacia. 
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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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