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Consultores do Programa SC Rural discutem planejamento de 2014 
Com o intuito de debater o planejamento do ano de 2014, consultores do 
Programa SC Rural se reuniram no dia 1º de outubro, em Florianópolis. A 
consultora do Programa SC Rural que atua no Comitê do Rio Urussanga, 
Cenilda Mazzucco, participou do encontro. "O planejamento de ações para o 
ano de 2014 é importante para a concretização do fortalecimento da gestão 
de recursos hídricos e dos comitês de bacias", afirma Cenilda. 
 

 
 

Rio Urussanga é tema de discussão em Morro da Fumaça 
O projeto de desassoreamento do Rio Urussanga mobilizou uma discussão 
entre prefeitos de municípios inseridos na bacia hidrográfica, autoridades 
locais e estaduais, representantes do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Urussanga e moradores na noite do dia 4, em Morro da 
Fumaça. Durante a reunião, convocada pela Câmara de Vereadores de Morro 
da Fumaça, o presidente do Comitê do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso, 
ressaltou a importância do empenho das autoridades e explicou as principais 
atribuições do Comitê. Virtuoso frisou que o Comitê visa resolver as questões 
relacionadas ao rio por meio de políticas públicas. A complexidade do 
processo de desassoreamento é uma das preocupações do Comitê do Rio Urussanga. “Na audiência pública que acontecerá 
em breve nos municípios, vamos discutir com clareza. A nossa urgência é em revolver os problemas, porém é bom lembrar 
que precisamos nos voltar à origem do problema. Se a gente não mudar aquilo que cai no rio, não vamos resolver”, alertou 
Virtuoso. Na oportunidade, o documentário “Rio Urussanga: Das nascentes à foz, nossas atitudes e conseqüências” e o projeto 
de desassoreamento elaborado pelo Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da Unesc, foram apresentados ao 
público e motivaram as discussões e opiniões de autoridades e moradores durante a reunião. 
 

Encontro reúne Comitês de Bacias do 
Sul do Estado  

Representantes dos Comitês de 
Gerenciamento das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Araranguá, Urussanga e Tubarão 
se reuniram no dia 7 de outubro, na sede 
da Epagri de Tubarão, com a Diretoria de 
Recursos Hídricos da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável do Estado 
(DRHI/SDS) para tratar dos Planos de 
Bacias. Participaram do encontro, 
membros da comissão de 
acompanhamento do Plano da Bacia do 
Rio Urussanga: Antonio Adilio da Silveira 
(CASAN), José Elson Bittencourt (UAMU), 
Regina Freitas Fernandes (SIECESC), 
Ricardo Garcia da Silva (FUNDAI), Thiago 
Maragno Biava (CIRSURES) e a consultora 
Cenilda Maria Mazzucco. Durante o 
encontro, profissionais da diretoria de 
recursos hídricos informaram aos 
participantes as etapas do processo de 
elaboração do Plano da Bacia e a 
necessidade de acompanhamento pelos 
comitês. O Plano de Bacia é o principal 
instrumento da Política Nacional de 
Recursos Hídricos que irá orientar os 
usos da água e estabelecer as prioridades 
de ações de  proteção e recuperação. 
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Representante do Comitê do Rio Urussanga participa de Congresso Nacional de Educação Ambiental 
Entre os dias 11 e 15 de outubro, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, o integrante da Comissão Consultiva do 
Comitê do Rio Urussanga, Vidal da Silva Santos, membro da ONG Sociedade Ecologia Rincão, representou o Comitê durante o 
3º Congresso Nacional de Educação Ambiental. Com o tema “Educação e Cooperação pela Água para a Conservação da 
Biodiversidade”, o evento acadêmico-científico proporcionou amplo debate sobre as mudanças do meio ambiente, em nível 
global e local, com participação dos diversos setores representativos da sociedade.  
 
 
 

Membros do Comitê acompanham experiências no 15º ENCOB 
Troca de experiências, formação e encorajamento para o prosseguimento dos trabalhos a serem realizados pela melhoria da 
água. Estes são alguns dos principais elementos do aprendizado que sete representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Urussanga vivenciaram no 15º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), em Porto Alegre, entre os 
dias 14 e 18. O grupo acompanhou quatro oficinas e um seminário, além de conferências e mesas de diálogos sobre recursos 
hídricos. Uma das últimas ações no evento foi a participação do presidente do Comitê do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso, 
na Assembleia do Fórum Nacional de Comitês na quinta-feira, dia 17. “Neste Encob estamos tendo a oportunidade de 
conhecer projetos dos demais comitês de todo o Brasil, que atualmente são 204. Há um grande desafio para superar que é a 
promoção da governança na gestão dos recursos hídricos, ou seja, o setor público precisa fortalecer as suas condições de 
operacionalização técnica e de pessoal para cumprir o seu papel na promoção da Política Nacional de Recursos Hídricos. Esse 
processo compreende uma articulação firme com os demais setores que compreendem os comitês: a sociedade civil e o setor 
de usuários. A atuação coletiva de todos estes segmentos, com a garantia de recursos para a efetivação de ações, garantirá a 
governança, um dos temas fortemente debatidos no evento”, explica o presidente do Comitê do Rio Urussanga, José Carlos 
Virtuoso. Segundo Virtuoso, alguns dados apresentados no 15º Encob mostram uma realidade que precisa ser transformada 
no país e que também é algo presente na área de abrangência da bacia do Rio Urussanga: a população, de um modo geral, 
desconhece a necessidade urgente de tratar a questão da água com mais cuidado. 
 

             
 
 
 

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

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

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

http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/RioUrussanga
http://www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE

