
 

 

ANEXO I (FICHA DE INSCRIÇÃO) 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA 

PRESIDENTE 

NOME: JANAÍNA MENDONÇA PEREIRA 
SEGMENTO: PODER PÚBLICO ESTADUAL 

E-MAIL: pereirajmbio@gmail.com 
 

VICE-PRESIDENTE 

NOME: IVAN CARLOS CARREIRO ALMEIDA 
SEGMENTO: SOCIEDADE CIVIL 

E-MAIL: ivan.almeida@ifnmg.edu.br/ivancarloscarreiro@gmail.com 
 

SECRETÁRIO (A) 
NOME: DAIANE SILVA CARDOSO 

SEGMENTO: USUÁRIOS 

E-MAIL: mucurisocioambiental@coolvam.com.br 
 

SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 
NOME: ALICE LORENTZ DE FARIA GODINHO 

SEGMENTO: SOCIEDADE CIVIL 

E-MAIL:alicelorentz@uol.com.br 
 

PLANO DE TRABALHO 
*Nesse item, deverá conter propostas voltadas para a melhoria da Bacia e 
fortalecimento do Comitê e o documento deverá constar junto com a ficha de 
inscrição*. 

 



 

Plano de Trabalho 

Chapa “Juntos pelo Mucuri” 

 

01) JUSTIFICATIVA: 

 A Chapa “Juntos pelo Mucuri” foi formada pela união de segmentos com 

interesses diversos e historicamente antagônicos, mas com o objetivo comum de 

promover a gestão do território, tendo os recursos hídricos como tema central e 

integrador. Os membros da chapa propõem, prioritariamente, com o apoio dos demais 

membros do Comitê, a continuidade dos trabalhos desenvolvidos no primeiro 

mandato desta diretoria, com foco no programa “Juntos pelo Mucuri”, que tem como 

objetivo principal a construção da governança territorial no Mucuri, através do 

fortalecimento do comitê como importante instância de participação social, com vistas 

a efetividade do gerenciamento dos recursos hídricos nos afluentes mineiros da bacia 

do rio Mucuri.  

 

OBJETIVOS:  

• Promover o fortalecimento da participação social na gestão das águas, 

através da governança territorial, por meio da mobilização, comunicação, 

capacitação e educação ambiental; 

• Apoiar a elaboração e implementação do Plano Diretor dos afluentes 

mineiros da Bacia do Mucuri, com vistas segurança hídrica na bacia; 

• Articular os instrumentos de planejamento e gestão elaborados na bacia, 

promovendo a integração das diversas instituições e projetos em prol dos 

recursos hídricos. 

 Contribuir com o uso e ocupação sustentável do solo da bacia, através 

da articulação e integração de ações para a revitalização de microbacias, com 

foco na adequação ambiental e produtiva das propriedades rurais, fomento a 

práticas de conservação de solo e água e promoção do saneamento básico. 

 

 



02) PROJETOS E AÇÕES:  

Execução do Programa “Juntos pelo Mucuri” que contempla as seguintes ações: 

• Fortalecimento institucional e elaboração e execução de um plano de 

capacitação dos Membros do Comitê;  

 Elaboração de plano de comunicação e promoção da popularização do 

Comitê e da gestão participativa das águas; 

• Estruturação administrativamente do comitê; 

• Promoção da governança ambiental municipal e regional, formando agentes 

das águas; 

• Elaboração e execução do Plano Diretor da Bacia; 

• Participação em espaços de integração entre comitês e eventos de interesse, 

em prol de intercâmbio de experiências e agregação de conhecimentos; 

•Implantação de um Sistema de Informação da Bacia do Mucuri, contemplando 

diagnósticos, projetos e ações em execução; 

• execução de um programa de educação ambiental com foco em mobilização 

social, formação de capacidades e divulgação de informações; 

• Promoção da transição da agricultura convencional para a agroecológica no 

território do Mucuri; 

 Articulação de ações para revitalização de microbacias, com ênfase na 

adequação ambiental e agrícola das propriedades rurais; 

 Promoção do saneamento básico na bacia; 

• Monitoramento e fiscalização para o controle do uso, quantidade e qualidade 

da água na bacia. 

 

Viemos, através deste, solicitar inscrição de chapa e apresentar nosso plano de 
trabalho para participação na Eleição de nova Diretoria do CBH MU1 para o mandato 
2020/2022.  


