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Prêmio “Destaque Verde” 
A Fundação de Meio Ambiente de Içara entregou, no dia 5, a primeira edição do 
prêmio ‘Destaque Verde’, oferecido pela Administração Municipal de Içara a 
personalidades, empresas e instituições que se destacaram na cidade, entre 
junho de 2012 e maio de 2013, com ações voltadas à defesa do meio ambiente. 
Na ocasião, o Comitê do Rio Urussanga foi homenageado e o vice-presidente do 
Comitê, Thiago Maragno, recebeu a premiação. 
 

Vídeo na internet 
Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Comitê do Rio Urussanga 
lançou, no site Youtube, o vídeo "Rio Urussanga: Das nascentes à foz, nossas 
atitudes e consequências", proporcionando aos interessados um passeio pela 
Bacia do Rio Urussanga. A produção do material foi realizada pelo Comitê do Rio 
Urussanga em parceria com a REC Brasil e o Governo de Santa Catarina por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos e Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma.  
 

Recurso 
Um convênio que garante a liberação de recursos para dar continuidade às ações 
do Comitê do Rio Urussanga foi firmado no dia 18, no salão de atos da Prefeitura 
de Urussanga. Na oportunidade, o secretário da SDR de Criciúma, Luiz Fernando 
Cardoso, o prefeito de Urussanga, Johnny Felippe, o assessor administrativo do 
Comitê, José Elson Bittencourt e o presidente do Rotary Club de Urussanga, 
Telmo Amaral, assinaram os documentos que garantem a liberação de R$ 150 
mil para o Comitê do Rio Urussanga. O valor é oriundo do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos e auxiliará na manutenção das atividades do órgão. 
 

Assembleia 
Representantes de entidades membros do Comitê do Rio Urussanga se reuniram 
durante Assembleia Geral Extraordinária no dia 28, para discutir as atividades em 
andamento e os projetos futuros. Mais de 30 participantes acompanharam as 
explanações do presidente do Comitê, José Carlos Virtuoso, que iniciou a reunião 
repassando a atual situação do projeto de desassoreamento do Rio Urussanga. 
“A Fatma está analisando o projeto e também verificando as licenças 
ambientais”, explicou. Durante a assembleia foi definido a realização de um 
curso para membros do Comitê. O objetivo da capacitação, que acontecerá no 
dia 14 de agosto, em Urussanga, é repassar informações relacionadas ao 
gerenciamento dos recursos hídricos da bacia. Outros assuntos foram abordados 
na reunião como o projeto de fortalecimento do Comitê e a contratação de 
profissionais, o andamento do Plano de Bacia, a participação em ações na 
Semana do Meio Ambiente, as atividades desenvolvidas pela consultora do 
Comitê, a participação do órgão em eventos nacionais sobre meio ambiente e 
recursos hídricos nos meses entre agosto e novembro e o apoio do Comitê ao 
Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Lagos, no Balneário 
Rincão, que acontecerá no dia 22 de setembro.  
 
 

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

www.facebook.com/RioUrussanga 
www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE 

Semana do Meio Ambiente 
O Comitê do Rio Urussanga participou 
de diversas ações na semana que 
celebra o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. No dia 2, representantes da 
Comissão de Educação Ambiental do 
Comitê do Rio Urussanga participaram 
do 2º Mutirão de Limpeza da SC-108. 
Durante toda a manhã, os voluntários 
recolheram todo o lixo jogado na beira 
da estrada. Cerca de duas toneladas de 
materiais foram retiradas. No dia 4, o 
presidente do Comitê do Rio 
Urussanga, José Carlos Virtuoso, foi 
um dos debatedores da mesa-redonda 
“Interface Gestão de Recursos Hídricos 
em Bacia e Unidades de Conservação - 
APA da Baleia Franca, Comitês de 
Bacia dos Rios Urussanga e 
Araranguá”, ação inserida na 
programação da Semana do Meio 
Ambiente na UNESC. A Fundação do 
Meio Ambiente de Içara realizou, nos 
dias 05 e 08 de junho, a exposição 
“Tenda Verde”, mostrando as 
atividades desenvolvidas pelo órgão 
ambiental. Na ocasião, o secretário 
executivo do Comitê do Rio Urussanga, 
Ricardo Garcia da Silva, apresentou as 
ações do Comitê e imagens de 
preservação e degradação da Bacia, 
destacando os principais poluentes 
aquáticos. No dia 7, na Praça Anita 
Garibaldi, em Urussanga, o Comitê do 
Rio Urussanga participou de uma 
exposição de atividades de 
preservação ambiental em parceria 
com a Prefeitura Municipal. 
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