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Secretaria Executiva Regional do Programa SC Rural 
Membros da Secretaria Executiva Regional “Litoral Sul Catarinense” do Programa 
SC Rural se reuniram no dia 9 de julho, em Maracajá, para análise de mais três 
propostas de projetos estruturantes. A consultora do Programa SC Rural que 
atua junto ao Comitê do Rio Urussanga, Cenilda Mazzucco, participou do 
encontro. Três propostas de entidades do municípios de Braço do Norte, 
Criciúma e São Martinho foram aprovadas em nível regional e seguem para a 
aprovação da secretaria executiva estadual. 
 

Programa SC Rural promove encontro com profissionais 
A Secretaria Executiva do Programa SC Rural reuniu, em Campos Novos, dia 18, 
os profissionais prestadores de serviços que atuam em atividades sob a 
responsabilidade de entidades executoras do Programa SC Rural. Doze 
profissionais atuam nas atividades de Defesa Sanitária Vegetal da CIDASC e 
quatorze atuam como consultores nos Comitês de Bacias Hidrográficas. O 
objetivo do encontro foi discutir informações básicas sobre o programa e 
apresentar uma síntese do andamento dos trabalhos por parte de cada 
executora, as medidas necessárias para alcançar as metas traçadas no programa, 
destacando a importância da integração de esforços das entidades participantes.  
 

Conferência Regional do Meio Ambiente 
Mais de doze integrantes do Comitê participaram da 4ª Conferência Regional do 
Meio Ambiente na Unesc, no dia 18. Debates e propostas relacionados a produção e 
consumo sustentáveis; redução dos impactos ambientais; gestão de emprego e 
renda, e educação ambiental foram apresentados. O presidente do Comitê, José 
Carlos Virtuoso, coordenou o grupo temático de Educação Ambiental. Para Virtuoso, 
a temática central do evento, resíduos sólidos, tem relação direta com um dos 
problemas da bacia: o lançamento de lixo no rio e seus afluentes.  
 

Diretoria discute operacionalização 
Membros da Diretoria do Comitê se reuniram no dia 29 com o intuito de definir 
encaminhamentos para a operacionalização do órgão. Na abertura da reunião 
foram apresentados os profissionais contratados para auxiliar nas atividades do 
órgão. O professor e geógrafo Rosemar De Nez participa da Comissão de 
Educação Ambiental do Comitê e agora também ocupa o cargo de auxiliar de 
secretaria. A Doutora em Geografia, Rose Adami, professora da Unibave, 
preenche a vaga de coordenadora das atividades de educação ambiental do 
Comitê. O administrador José Elson Bittencourt continua à frente do setor 
administrativo do órgão e a jornalista Eliana Maccari permanece no cargo de 
consultora de imprensa. Outro assunto debatido durante a reunião foi o curso 
de capacitação de membros, que acontecerá no dia 14 de agosto, e abordará 
temas como o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Legislação, atividades do 
Comitê, entre outros. Em breve serão disponibilizadas as inscrições e detalhes da 
programação. No encontro, a Diretoria também formou a Comissão 
Organizadora do evento sustentável que será promovido pelo órgão no segundo 
semestre deste ano. Sete entidades membros constituem a comissão do I Fórum 
de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Territorial Sustentável na Bacia do Rio 
Urussanga, um título ainda preliminar. 
 

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  

 

Informações: (48) 3465-1709 – Das 14 às 18 horas ou e-mail: 
comitedoriourussanga@gmail.com 

Aerofotos da SDS 
Prefeitos e vice-prefeitos que integram 
a Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera (Amrec) receberam no 
início do mês de julho, na sede da 
entidade, os discos rígidos com os 
dados geoespaciais do projeto 
Levantamento Aerofogramétrico 
desenvolvido pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável. O projeto oferece uma 
base cartográfica que poderá ser 
utilizada na gestão ambiental, 
planejamento urbano, ampliação da 
rede viária, uso e ocupação do solo, 
estudos socioeconômicos, densidade 
habitacional, cadastramento e 
mapeamento de áreas para cultivo, 
entre outras finalidades. 
 

Consultora da SDS visita Comitê 
Nos dias 29 e 30 de julho, a cientista 
social e consultora contratada pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável por meio do Programa SC 
Rural, Katiuscia Wilhelm Kangeerski, 
visitou o Comitê do Rio Urussanga. O 
objetivo da visita foi elaborar um 
diagnóstico da organização e 
estruturação dos Comitês de Bacias de 
Santa Catarina. Quatro membros e a 
consultora do órgão foram 
entrevistados para que a cientista 
social possa analisar o funcionamento 
do Comitê através dos depoimentos de 
pessoas envolvidos com a história do 
órgão. A ideia dessa consultoria é 
identificar as potencialidades e 
fragilidades de cada Comitê. Ao final do 
relatório, o programa contribuirá com 
subsídios para a melhoria dos órgãos. 
Para Katiuscia, uma expressiva 
mobilização está inserida no Comitê do 
Rio Urussanga. “Nas entrevistas 
percebi uma grande mobilização, as 
pessoas engajadas no movimento. 
Hoje, o Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga possui respaldo e o órgão 
está sendo procurado”. Os relatórios 
das análises feitas nos Comitês serão 
apresentados a SDS em março de 2014. 
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