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O Rio Urussanga e os desafios de 2013 na visão do presidente do Comitê 

 
“O recém-chegado ano de 2013 representa um grande desafio para o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ussanga. No “Ano Internacional 
para a Cooperação da Água” – estabelecido pela ONU durante a 
Conferência da Rio +20 , em 2012, no Rio de Janeiro – o comitê tem pela 
frente o importante objetivo de trabalhar pela concretização do Plano 
de Gerenciamento da Bacia, dentre outros. Trata-se do mecanismo 
essencial que vai delimitar o uso da água disponível na bacia, 
considerando o recurso hídrico um bem coletivo e essencial para a vida. 
Assim sendo, nossa tarefa é dar continuidade ao trabalho desenvolvido 
até aqui, que vem contribuindo pelo fortalecimento do órgão, no qual o 
diálogo com os múltiplos atores envolvidos no processo e, sobretudo, a 
cooperação, são elementos-chave. A gestão democrática dos recursos 
hídricos é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos 
municípios que compreendem a Bacia do Rio Urussanga. Neste sentido, 
nosso desejo é fazer com que a comunidade tenha mais conhecimento 
acerca do papel do Comitê do Rio Urussanga, de modo a contribuir à sua 
legitimação, fim para o qual estão sendo prospectados projetos e ações. 
O futuro da água é de responsabilidade de todos, sendo fundamental no 
contexto atual a mobilização dos diversos segmentos da sociedade, com 
vistas à sua sustentabilidade. Sem recursos hídricos de qualidade, não 
há economia, não há desenvolvimento, não há qualidade de vida.” 

José Carlos Virtuoso – Presidente do Comitê do Rio Urussanga 

        
2013: Ano Internacional da Cooperação pela Água 

Visando chamar a atenção da população mundial para os assuntos 
relacionados a água, a Organização das Nações Unidas – ONU 
proclamou o ano de 2013 como o “Ano Internacional da Cooperação 
pela Água”. Durante doze meses, os países desenvolverão eventos e 
discussões para buscar soluções aos seguintes problemas: 
- A ausência de acesso à água potável para cerca de 11% da população 
mundial;  
- A falta de redes de esgoto para 37% das pessoas que vivem no 
planeta; 
- A morte de cerca de cinco mil crianças, por dia, por conta de doenças 
diarréicas causadas pela falta de acesso à água de qualidade.   

Cursos gratuitos com inscrições abertas 
 

A Agência Nacional de Águas, a Fundação 
Parque Tecnológico Itaipu – Brasil e Itaipu 
Binacional firmaram um convênio e elaboraram 
o projeto “Água – Conhecimento para gestão” 
com o objetivo de capacitar indivíduos para a 
gestão de recursos hídricos. Através do site 
http://www.aguaegestao.com.br/, os 
interessados podem encontrar mais de 20 
cursos gratuitos de capacitação complementar 
que são executados de forma virtual. Para 
participar basta acessar o site, criar uma conta e 
selecionar o curso desejado. 
*Outorga do Direito de uso dos Recursos 
Hídricos (Inscrições até 03/02) 
*Alternativas Organizacionais para Gestão dos 
Recursos Hídricos (Inscrições até 03/02) 
*Comitê de Bacia: O que é e o que faz? 
(Inscrições até 17/02) 
*Comitê de Bacia: Práticas e procedimentos 
(Inscrições até 03/02) 
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