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Fórum abordará a Bacia do Rio Urussanga em novembro 
O 1º Fórum de Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade da Bacia do Rio 
Urussanga discutirá o uso da terra e a gestão da água da bacia. O evento está 
previsto para o dia 7 de novembro deste ano, no auditório da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional de Criciúma. A programação será definida nas próximas 
semanas pela comissão organizadora. Segundo a consultora do Comitê, Cenilda 
Mazzucco, uma das atividades do órgão é articular a participação e discussão da 
gestão da água na bacia.  
 

Projeto de desassoreamento é questionado em reuniões 
Os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Carbonífera participaram de 
uma reunião no dia 8, na sede da entidade, em Criciúma. Durante o encontro, o 
prefeito de Balneário Rincão, Décio Góes, sugeriu que a Amrec trabalhe em conjunto 
para que seja dado encaminhamento ao projeto de desassoreamento do Rio 
Urussanga. Ficou definido entre os gestores que Góes preparará, junto ao prefeito de 
Urussanga, Johnny Felippe, documento destinado à bancada Federal em Brasília, 
solicitando apoio do Governo para a finalidade. No dia 14, o vereador de Morro da 
Fumaça, José Carlos Bortolin, conversou com o secretário regional, Luiz Fernando 
Cardoso, para tomar conhecimento do projeto. Durante o encontro, o vereador foi 
informado que o projeto aguarda a licença da FATMA. Segundo o secretário regional, 
a SDR aguarda a licença para protocolar o projeto junto a Defesa Civil e na Secretaria 
de Articulação Nacional para buscar recursos para desassorear o rio. Conforme o 
vereador, famílias sofrem em dias de chuva devido às inundações.  
 

Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas 
Representantes dos Comitês de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas de Santa Catarina se reuniram em Campos Novos, nos dias 13 e 
14, com a equipe da Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que atua junto ao Programa 
SC Rural e a gerência de planejamento, para debater sobre assuntos relacionados à gestão de recursos hídricos do Estado. O presidente do 
Comitê do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso, a consultora do Programa SC Rural para o órgão, Cenilda Mazzucco, e o secretário executivo 
Ricardo da Silva foram os representantes do Comitê. Na oportunidade, profissionais das SDS e DRHI discutiram o apoio do Programa SC 
Rural no fortalecimento da gestão de recursos hídricos, os Planos de Bacia, a operacionalização financeira dos Comitês, o cadastro de 
usuários de água e o papel dos Comitês na gestão dos recursos hídricos. O Fórum Catarinense de Comitês, reativado em 2012, tem como 
objetivo levantar as demandas dos órgãos e repassá-las ao Governo de SC. Ao final do evento, uma pauta de reivindicações foi elaborada 
para ser encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, pasta responsável pela gestão dos recursos hídricos. 
 

RIOB 2013 - 9ª Conferência Geral Mundial da Rede Internacional de Organismos de Bacia 
As experiências compartilhadas e o conhecimento adquirido durante o evento RIOB 2013 - 9ª Conferência Geral Mundial da Rede 
Internacional de Organismos de Bacia pelos integrantes da Diretoria do Comitê do Rio Urussanga, Thiago Maragno, vice-presidente do 
órgão, e Hercilio Jair de Stefani, da Comissão Consultiva, serão transmitidos para os membros do órgão. Entre os dias 12 e 16, na cidade de 
Fortaleza(CE), o evento mundial recebeu técnicos de mais de 30 países para debater sobre vários temas de relevância dentro da temática 
dos recursos hídricos no planeta. Segundo o vice-presidente do Comitê do Rio Urussanga, Thiago Maragno, cada país comentou as 
experiências em recursos hídricos, principalmente a atuação dos Comitês. Os representantes do Comitê do Rio Urussanga participaram do 
mini curso "Planos de Recursos Hídricos" com o especialista da Agência Nacional de Águas, Sérgio Rodrigues Ayrimoraes Soares, que 
apresentou a realidade das bacias na região norte do país. 
 

1ª Oficina de Fortalecimento dos Membros do Comitê do Rio Urussanga 
Aperfeiçoar o conhecimento dos membros para participarem da gestão de recursos hídricos na bacia foi o objetivo da 1ª Oficina de 
Fortalecimento dos Membros do Comitê do Rio Urussanga, com o tema "Competências do Comitê de Bacia e o Papel dos Membros". A 
capacitação ocorreu no dia 28, em Urussanga, e buscou a homogeneização de informações dos mais de 20 representantes de entidades 
membros do Comitê, titulares e suplentes e dirigentes que participaram da oficina. Segundo o presidente do Comitê, José Carlos Virtuoso, 
a constante capacitação dos membros resultará em uma participação mais produtiva. Virtuoso iniciou a oficina abordando o subtema 
“Comitê de bacia” explanando o conceito, a área de atuação, o papel, a composição, a diferença entre Comitê, bacia hidrográfica e outras 
organizações e os Comitês de Santa Catarina. A Doutora em Geografia e coordenadora das atividades de educação ambiental do Comitê, 
Rose Maria Adami, falou sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, o engenheiro agrônomo e presidente da Câmara Técnica do 
Comitê, Donato Lucietti, aprofundou o tema Instrumentos de Gestão e a consultora do Programa SC Rural, Cenilda Mazzucco, tratou do 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos. No final da capacitação, uma dinâmica de grupo salientou o papel dos membros do Comitê. 
 

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 

Projetos de educação ambiental 
A consultora do Comitê, Cenilda Mazzucco, e 
a coordenadora de Educação Ambiental do 
órgão, Rose Adami, visitaram, no dia 6, a 
secretária de Educação de Urussanga, Brigida 
Mariot. Na ocasião, as representantes do 
Comitê e a secretária discutiram parcerias em 
ações de educação ambiental voltadas para 
os recursos hídricos da cidade. No encontro, 
foi definido que o Comitê apoiará um projeto 
específico elaborado pela Secretaria. O 
Comitê capacitará os professores que 
atuarão no projeto com um minicurso de oito 
horas. O curso será ministrado nos dias 12 e 
13 de setembro pela Doutora em Geografia, 
Rose Adami, e abordará a hidrografia do 
município, inter-relacionada com a 
hidrografia da bacia, aspectos sócio-
econômicos e ambientais e exemplos de 
gestão sustentável. Uma saída a campo com 
os professores está prevista na programação.  
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