
(48) 99146-7978
comitedoriourussanga@gmail.com

Dúvidas e informações:

Informativo nº 54
Fevereiro de 2019

Cultural  local: Pescadores dedicam dia para agradecimento especial às águas

Escassez de água gera preocupação no período de veraneio

    A demanda de consumo de água no verão aumenta consideravelmente em municípios com faixa litorânea 
inseridos na bacia do rio Urussanga. A situação gera preocupação e o alerta é feito à população pelo Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga, órgão colegiado que toma as decisões referentes aos usos da água no domínio deste 
território. De acordo com dados de empresas de saneamento das cidades de Balneário Rincão e Jaguaruna, o 
aumento no consumo de recursos hídricos durante esta temporada varia de 100% a 300%. O comparativo é 
feito entre os períodos de baixa e alta temporada. 

AGUAR

www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br

www.aguas.gov.br/comite-urussanga

www.facebook.com/RioUrussanga

    A pesca artesanal é uma atividade econômica 
reconhecida em Santa Catarina também como um 
patrimônio cultural. Na região sul do Estado, a 
associação Colônia de Pescadores Z-33 mantém esta 
tradição nos municípios de Balneário Rincão e 
Jaguaruna. A entidade integra o Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga e é um exemplo de identidade territorial com 
os ecossistemas aquático e marinho. O dia 2 de fevereiro 
é uma das datas representativas para a classe por 
enaltecer Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, 
conhecidas como rainhas dos mares. 

Bandeira em defesa da água é proposta ao Executivo

    A gestão participativa é um dos pontos de atuação 
a ser intensificado no Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga, no ano de 2019. O prefeito de Urussanga, 
Luiz Gustavo Cancelier, recebeu em seu gabinete 
representantes e profissionais do órgão colegiado a 
fim de estabelecer futuras parcerias e fortalecer o 
conhecimento a respeito das competências da 
entidade. O gestor representa a AMREC dentro do 
Comitê e assumiu, no final de 2018, a função de vice-
presidente do órgão colegiado.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Diretoria promove primeira reunião do ano

    Membros da diretoria do Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga se reuniram pela primeira vez após a 
posse dos novos membros, em dezembro de 2018. O 
encontro ocorreu na sede do órgão colegiado, em 
Urussanga, com o intuito de dar encaminhamentos as 
primeiras ações do ano. A próxima reunião da 
diretoria ocorrerá no dia 10 de abril. A primeira 
capacitação dos membros do Comitê Urussanga será 
no dia 13 de março, durante a Assembleia Geral 
Ordinária.

Saiba mais

Entidade executiva apresenta atividades para Comitês do Sul e SDS

    Concluídos os primeiros quatro meses de apoio técnico, logístico e operacional aos Comitês das bacias 
hidrográficas dos rios Araranguá e Urussanga, a entidade executiva AGUAR realizou uma reunião da equipe 
técnica com dirigentes dos comitês destas bacias e técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável/Diretoria de Recursos Hídricos. No encontro foram apresentadas as atividades desenvolvidas até 
o momento, conforme cronograma previsto no plano de trabalho. Saiba mais

Reunião do CIEA/SC 

  A Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável (SDS) acolheu a 
pr imeira reunião do ano da 
Comissão Interinstitucional de 
Educação Ambiental de Santa 
Catarina (CIEA/SC). A técnica de 
recursos hídricos da Aguar para o 
Comitê da Bacia do Rio Urussanga, 
Ro se  A d a m i ,  p a r t i c i p o u  d o 
encontro.

Assembleia da AGUAR Geração de lixo no Carnaval

  Membros da Associação de 
Proteção da Bacia Hidrográfica do 
r i o  A r a r a n g u á  ( A G U A R )  s e 
reuniram para discutir assuntos 
pertinentes à quarta assembleia 
da entidade, que é responsável 
para exercer a secretaria executiva 
dos Comitês das bacias dos rios 
Urussanga, Araranguá e afluentes 
do rio Mampituba.

   Foliões nas ruas é sinônimo de 
trabalho redobrado para os 
responsáveis pela coleta de lixo. 
Dados levantados pelo Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga com a 
colaboração das prefeituras de 
Balneário Rincão e Jaguaruna 
mostram que toneladas ainda são 
retiradas mensalmente das orlas 
nas praias no Sul  de Santa 
Catarina.Saiba mais

Saiba mais
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