
regulamento

premio

O prOjetO Água 
Corrente vai premiar 
quem trOuxer maiS 
vizinhOS, amigOS, 
familiareS para 
regularizar/
reStaurar SuaS 
prOpriedadeS ruraiS

Saiba Como 
partiCipar aqui!

Procedimento 
para inscrição

inscrição: 
Gratuita 

quem pode participar: 
• Participação individual
• Coletivos
•  Comunidades dos 

municípios de 
Itatiaiuçu, Rio Manso 
e Brumadinho, que 
integram a bacia  
do rio Manso

Realização Financiadores



PReMIação

1º LuGaR

entre 25-30 novos termos de adesão cadastrados no Água 
Corrente ou entre 25-30 hectares de apps hídricas somadas ao 
Água Corrente, o que for maior

KIt RoçadeIRa HusqvaRna 131R 
Com Óleo lubrifiCante e misturador

2º LuGaR 

entre 16-20 novos termos de adesão cadastrados no Água 
Corrente ou entre 16-20 hectares de apps hídricas somadas ao 
Água Corrente, o que for maior

um perfurador de solo fortGpro-fG9150 
modelo 52CC 1500W Com broCa espeCial 80 x 20Cm  
 
3º LuGaR

entre 10-15 novos termos de adesão cadastrados no Água 
Corrente ou entre 10-15 hectares de apps hídricas somadas ao 
Água Corrente, o que for maior

1 rolo de 1000 metros manGueira de Gotejamento 
streamline 20x20, 100m, netafim

Componentes da proposta de partiCipação 

ficha de inscrição e termo de adesão. juntamente com a 
indicação da propriedade, o participante deve entregar foto 
nítida dos documentos: Carteira de identidade dos proprietários 
indicados, comprovante de inscrição da propriedade no Car, 
termo de adesão ao projeto Água Corrente assinado. 

fiCha de insCrição

1. nome do participante | comunidade que representa:  
2. Celular ou telefone de contato:
3. nome do indicado:
4. nome do sítio | propriedade indicado: 
5. Celular ou telefone do indicado:
6. localização da propriedade indicada: 
7. assinatura:

a inscrição preenchida pode ser enviada por Whatsapp no número:  
(31) 99986-8810 ou por email: comunicacao@biodiversitas.org.br. 

apresente propriedades que tenham apps hídricas com potencial de 
restauração. Se você participa do projeto Água Corrente e se preocupa com o 
meio ambiente traga seu vizinho para essa iniciativa! Ou se ainda não faz parte 
se cadastre agora mesmo.

encorajamos a participação coletiva, assim a meta será mais facilmente atingida. 
forme um grupo na sua comunidade e o prêmio poderá ser usufruído por todos!

O que preciso fazer para concorrer: 
Cadastrar no projeto Água Corrente 
novos parceiros dispostos a realizar a 
recuperação de áreas no entorno de 
nascentes ou cursos d’água de suas 
propriedades, desde que essas áreas 
estejam localizadas em Brumadinho, rio 
manso ou itatiaiuçu. 

postos de inscrição: a ficha de inscrição 
pode ser solicitada por Whatsapp no 
número: (31) 99986-8810 ou por email: 
comunicacao@biodiversitas.org.br. 


