
 

 
 

Fevereiro 2013 

 

 

 
 
 
 
 

                          Informativo - Edição 09 | Maio 2013 

 
 

Licença ambiental para desassoreamento do Rio Urussanga é solicitada junto à FATMA 
A licença ambiental para o projeto de desassoreamento do Rio Urussanga foi solicitada junto à Fundação do Meio Ambiente 
(Fatma) pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma. Os seis volumes que compõem o projeto agora seguem 
para análise técnica e preparação das audiências públicas para 
informação da população diretamente envolvida com o 
desassoreamento. O estudo realizado por técnicos e 
coordenadores do Parque Científico Tecnológico e do Instituto 
de Pesquisas Ambientais Tecnológicas, da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, contempla o desassoreamento de 43 
quilômetros de rio, contribuindo para a prevenção de cheias e 
enxurradas. A Bacia do Rio Urussanga envolve 10 municípios, 
sendo seis pertencentes à SDR de Criciúma e quatro da SDR de 
Tubarão. “Antigamente não se discutia a questão ambiental do 
ponto de vista cultural da população. Queremos a retomada do 
projeto com mobilização e benefício das pessoas que 
frequentemente sofrem com o assoreamento do Rio 
Urussanga”, afirmou o presidente do Comitê do Rio Urussanga, 
José Carlos Virtuoso.   
 

Secretaria Executiva Regional do Programa SC/Rural aprova manifestações de interesse 
Membros da Secretaria Executiva Regional “Litoral Sul Catarinense” do Programa SC Rural se reuniram no dia 15 de maio, em 
Maracajá, para analisar e aprovar manifestações de interesse em projetos com o apoio do Programa SC Rural. As quatro 
propostas, apresentadas por organizações  de agricultores familiares da região, foram aprovadas a nível regional e seguem 
para a aprovação estadual. A secretaria executiva regional do SC Rural “Litoral Sul Catarinense” é coordenada pelo secretário 
executivo Alberto Luiz Ávila e apoiada por membros das executoras presentes na região:  EPAGRI, CIDASC, Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável (representada pelos consultores dos Comitês de Bacias dos rios Urussanga, 
Araranguá e Tubarão), FATMA, Polícia Militar Ambiental e Secretaria de Turismo.  
 

Consultores dos Comitês de Bacias de SC se reúnem em Itajaí 
Consultores do Programa SC/Rural e técnicos da SDS/DRHI discutiram 
melhorias do processo de gestão dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
nos dias 16 a 18 de maio, em Itajaí. O objetivo do encontro foi discutir o 
processo de fortalecimento dos Comitês de Bacias, analisar a evolução 
das atividades, da organização e estruturação dos Comitês a partir da 
atuação dos consultores, as melhorias alcançadas com o apoio do 
Programa SC/Rural e as dificuldades encontradas na execução dos 
trabalhos, além de elencar sugestões e encaminhamentos para a 
melhoria do processo de gestão dos Comitês. Segundo a consultora que 
apoia o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Urussanga, Cenilda Maria Mazzucco, o encontro também foi uma 
oportunidade para a Diretoria de Recursos Hídricos repassar novas 
informações. O Programa SC Rural é uma iniciativa do Governo de Santa 
Catarina com financiamento do Banco Mundial, com início em 2010 e 
término previsto para 2016. Aumentar a competitividade das organizações dos agricultores familiares em Santa Catarina, 
fortalecer a gestão de recursos hídricos no Estado, a agricultura e a permanência das famílias na zona rural é o objetivo do 
Programa SC Rural. 
 

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

                www.facebook.com/RioUrussanga 

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

