
 

 
 

Fevereiro 2013 

 

 

 
 
 
 
 

                          Informativo - Edição 08 | Abril 2013 

 

Implantação de projeto pioneiro para o Sul de SC  
A possibilidade de implantar um projeto de lei municipal que visa recompensar os cidadãos 
que prestarem serviços ambientais à cidade foi o assunto discutido no dia 15, por 
representantes do Comitê do Rio Urussanga e do Samae do município. O presidente do 
Comitê, José Carlos Virtuoso, e a consultora Cenilda Mazzucco abordaram esta questão com 
o diretor do Samae, Vanio Comin. O projeto estimula a preservação e o cuidado com o meio 
ambiente. No dia 24, o diretor do Samae de Urussanga esteve na cidade de São Bento do Sul 
para conhecer a experiência do município com a implantação de um projeto que inclui o 
pagamento por serviços ambientais municipais. Uma reunião será realizada no mês de maio 
para definir o encaminhamento do projeto.  
 

Elaboração de vídeo educativo e informativo   
No dia 10, membros da Comissão de Educação 
Ambiental definiram encaminhamentos para a 
elaboração de um vídeo educativo e informativo sobre a 
Bacia. O objetivo é oferecer às escolas um vídeo que 
sirva de apoio em ações educativas voltadas para 
recursos hídricos junto a escolares de até o quinto ano 
do ensino fundamental. A professora e bióloga Andreza 
Bonetti sugeriu mostrar a Bacia Hidrográfica com 
animação e incluir entrevistas com pessoas que 
conheceram o Rio Urussanga ainda preservado.  
 
 
 
 
 

 

 

Atividades para 2013   
A Diretoria do Comitê se reuniu no dia 15 e 
definiu encaminhamentos para as ações que 
serão realizadas nos próximas meses. O 
sistema operacional, mobilização, 
capacitação, articulações para a continuação 
do projeto de desassoreamento e a 
participação em eventos de recursos hídricos 
foram alguns dos assuntos abordados. Neste 
ano, o Comitê realizará o 1° Seminário de 
Sustentabilidade Ambiental, dará 
continuidade ao projeto de educação ambiental com 340 estudantes, disponibilizará um 
curso de capacitação para 20 educadores e participará do Encontro de Educação 
Ambiental, Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil e Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos. 
 

Rio Urussanga integra Comitê Temático da SDR  
Os membros dos Comitês Temáticos da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma iniciaram os trabalhos 
administrativos para o biênio 2013-2014. "Nós recebemos orientações sobre a transferência de recursos do Estado, bem como 
a apresentação dos programas do Governo Estadual", conta a consultora do Comitê do Rio Urussanga, Cenilda Mazzucco.  
 

Projeto do Comitê do Rio Urussanga é aprovado    
Os membros do Conselho Regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma aprovaram as solicitações feitas na 
terceira assembleia ordinária de 2013, realizada no dia 26, em Içara. Representantes do Comitê do Rio Urussanga participaram 
da assembleia. Entre os projetos aprovados está o repasse de um valor para custeio e manutenção do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Urussanga, que permitirá o cumprimento do seu papel referente às atividades. 

 

 

ACESSE: www.aguas.sc.gov.br (Selecione Rio Urussanga)  
                www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br 

                www.facebook.com/RioUrussanga 

Novo caderno para o 
educador ambiental 

Representantes dos Comitês 
dos rios Urussanga e 
Araranguá definiram, no dia 
9, encaminhamentos para a 
elaboração do novo caderno 
do educador ambiental das 
duas bacias, com base na 
primeira edição. Serão 
atualizados dados e mapas, 
bem como a inserção de 
novos conteúdos. O caderno 
oferece elementos para 
desenvolver a educação 
ambiental de forma 
interativa com orientações 
para realizar projetos de 
educação ambiental de 
forma continuada e 
participativa. Um curso para 
capacitação de educadores 
está sendo programado pelo 
Comitê do Rio Urussanga 
para o mês de outubro. As 
inscrições serão abertas a 
partir de julho através do 
blog do Comitê. 
  

 

Projeto de 
desassoreamento 

Uma síntese do projeto de 
desassoreamento do Rio 
Urussanga foi apresentada 
no dia 3, em reunião com 
representantes dos 
municípios da Bacia, no 
auditório da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Regional de Criciúma. O 
estudo realizado por 
técnicos e coordenadores 
dos institutos I-PARQUE e I-
PAT, da Unesc, contempla a 
limpeza de 43 quilômetros 
de rio, contribuindo para a 
prevenção de cheias e 
enxurradas. O próximo 
passo é o licenciamento do 
projeto. 
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