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Saída a campo com estudantes de  
Criciúma e Içara 

Sensibilizar os jovens e despertar a conscientização 
sobre os recursos hídricos foram os objetivos 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 atendeu mais de 300 
estudantes no segundo semestre deste ano. No dia 
4 de novembro, o Comitê do Rio Urussanga 
promoveu a última saída a campo deste ano com 
mais de setenta alunos dos 5º anos de escolas de 
Criciúma e Içara. Áreas preservadas e degradadas 
inseridas na bacia do Rio Urussanga foram apresentadas pelos orientadores do Comitê, Rosemar De Nez, geógrafo, 
e Marília Biz, bióloga, aos estudantes das escolas Hercílio Serafin, Ignácio João Monteiro e José Fernandes Silveira, 
de Içara, e Marcílio Dias de Santiago, de Criciúma.  

 

 

Fórum debate o futuro da gestão dos recursos hídricos na bacia do Rio Urussanga 
 “Caberá a nós o papel decisivo na quantidade e qualidade da água em relação aos aspectos sustentáveis, 
econômicos, sociais e políticos para evoluir e melhorar o meio ambiente. A água é um bem de domínio público. Que 
tal se nós refletíssemos e deixássemos para as futuras gerações um planeta melhor do que aquele que recebemos, 
um mundo com mais disponibilidade hídrica?”, questionou o Doutor em Geografia e Diretor do Instituto de 
Geografia da Universidade Federal de Uberlância (MG), Claudio Antônio Di Mauro, ex-prefeito de Rio Claro (SP).  
 
O profissional despertou uma intensa reflexão nos participantes do 1º Fórum de Desenvolvimento Territorial e 
Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga realizado no dia 25, na Unesc. O evento, promovido pelo Comitê do Rio 
Urussanga, apresentou o território da bacia e a gestão dos recursos hídricos e desencadeou uma ampla discussão 
entre autoridades, profissionais das áreas ambientais e acadêmicos sobre os problemas ambientais e as 
possibilidades e perspectivas de promoção do desenvolvimento territorial sustentável nas áreas de abrangência da 
bacia do rio Urussanga.  
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Segundo Claudio Antônio Di Mauro, também ex-presidente do Comitê das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, o processo que precisa ser estabelecido é de coletividade. “Vamos pensar em alternativas e discutir com 
diálogos para buscarmos políticas de desenvolvimento. Há diversas situações que são ameaças à segurança hídrica. 
Os passos que serão dados devem ser de todos. Devemos construir de maneira coletiva. Somos nós que vamos dizer 
o que é melhor. A participação dos gestores públicos pensando na comunidade e das universidades é essencial para 
o debate, pois diversos setores dependem da água, nossa fonte de vida e de riqueza”, ressaltou. A revitalização da 
bacia do Rio Urussanga foi um dos pontos levantados pelo palestrante. Dados apresentados pelo profissional 
mostraram a distribuição dos recursos hídricos no mundo. Rios, lagos e águas subterrâneas correspondem a apenas 
0,60% de toda água da superfície do planeta. Outros profissionais das áreas de Geografia, Direito Ambiental e 
Ciências Biológicas explanaram sobre a disponibilidade da água superficial e subterrânea na bacia, apresentaram 
um diagnóstico do uso da terra, a contribuição do Projeto Piava Sul e a gestão de recursos hídricos em Santa 
Catarina. O Procurador do Ministério Público Federal, Dr. Darlan Airton Dias, mostrou a situação atual da 
recuperação de áreas degradadas pela mineração. O Doutor em Geografia, Claudio Di Mauro, da Universidade 
Federal de Uberlândia, transmitiu a sua experiência durante o período em que foi prefeito de Rio Claro (SP), 
conduziu um debate para encaminhar a gestão da água e do território da bacia na gestão pública dos municípios e 
elaborou, junto com representantes do Comitê e com as sugestões dos participantes, um documento com 
proposições de fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e territorial da bacia do rio Urussanga. 
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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 

http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br/
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