
 
 

CARTA ABERTA DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE DEFESA 

CIVIL DO OESTE DE SANTA CATARINA 

 

Nós, usuários de água, reunidos na Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, 

por ocasião da Conferência de Defesa Civil da região oeste – estiagem, realizada no 

dia 22 de julho de 2022, com representação de entidades da sociedade civil organizada, 

iniciativa privada, entes públicos e população em geral, representando a região oeste de 

Santa Catarina, representados aqui neste dia, por 130 participantes; 

CONSIDERANDO o evento de ordem climática que assola o interior do Estado 

de Santa Catarina ao longo dos últimos 03 (três) anos com grande intensidade, 

afetando a economia, o meio ambiente e a sociedade como um todo; 

CONSIDERANDO que a gestão da água é o caminho para o equilíbrio de uma 

sociedade sustentável; 

CONSIDERANDO que em vários graus os usuários de água são afetados 

diretamente pelo evento estiagem e que não há mais espaço para a inércia de 

ações de mitigação; 

CONSIDERANDO o interesse em todos os temas discutidos durante o evento, 

com ações e propostas para uma região mais resiliente, por municípios mais 

resilientes e por uma sociedade mais resiliente; 

CONSIDERANDO esta iniciativa como o início de propostas de atenção aos 

problemas causados pela estiagem, em grande intensidade, que gera retrocesso 

a nossa região e ao estado como um todo; 

 

Ressaltamos hoje que foi iniciada a articulação necessária para caminhar rumo a 

uma sociedade organizada, com o foco na sustentabilidade do nosso meio de vida, seja 

ele de ordem social, ambiental ou econômica, em que esse tripé deve prever ações que 

visam o uso racional da água. 



 
 

Nesse sentido, propomos à toda sociedade catarinense ações técnicas, culturais 

e de educação para direcionar a região e demais territórios do nosso estado a fim de 

melhorar e racionalizar os usos da água – bem maior do nosso planeta. Posicionamo-nos, 

assim, pelo direito de uma sociedade equilibrada e com a preservação ambiental como 

norte verdadeiro. 

Para isso, diante de todo o estado, reafirmamos a coesão e a unidade em torno 

da construção de políticas públicas, tangíveis e eficazes, a fim de melhorar os usos da 

água em nossa região e de oportunizar as novas gerações e a quem está aqui hoje, acesso 

ao meio ambiente preservado. 

É preciso que os municípios elaborem seus planos de contingência com o 

objetivo de mitigar os efeitos da estiagem. Além disso, é necessário que este mecanismo 

seja replicado na iniciativa privada e na sociedade organizada. 

Nesse sentido, ressaltamos que só a permanente articulação da sociedade civil, 

com a unidade e a mobilização em associações, somando vossos esforços, assegurando 

assim uma construção coletiva, poderá se fazer enfrentamento aos eventos que porventura 

nos assolem, garantindo conquistas e evitando retrocessos. 
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