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1.      Apresentação (Fundo Juntos por Brumadinho) 

No dia 25/01/2019 ocorreu a tragédia criminosa do rompimento das 
barragens da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, da Vale S.A, ganhou 
repercussão nacional e internacional. Foram lançados cerca de 13 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos de mineração contendo diversos metais 
pesados e substâncias químicas oriundas do processo minerário. O volume 
dos rejeitos fez com que se formasse uma enxurrada de lama e materiais 
tóxicos com força para devastar o território por onde passou e também suas 
proximidades, deixando um rastro de destruição em todas as formas de vida 
que ali existiam. Foram 272 mortes, várias casas atingidas, além do impacto 
ambiental no Rio Paraopeba, que faz parte da bacia do Rio São Francisco. 

Diante desta situação, a Arquidiocese de Belo Horizonte lançou a 
campanha solidária, “Juntos por Brumadinho”, para arrecadar donativos 
destinados aos atingidos pelo rompimento da barragem e abriu uma conta 
bancária para arrecadação financeira para os atingidos pelo crime da Vale. O 
valor arrecadado deve ser destinado aos atingidos e atingidas pelo 
rompimento da barragem com objetivo de estruturar de forma autônoma as 
demandas locais das comunidades para o desenvolvimento humanitário e 
ambiental.   

2.   Apresentação da entidade implementadora (RENSER) 

A RENSER é uma Instância que busca articular a evangelização em 
realidades específicas da Arquidiocese de Belo Horizonte, promovendo 
ações pastorais a partir das situações sócio-políticas e histórico-culturais dos 
municípios que a integram. A grande devoção à Nossa Senhora do Rosário, 
nas muitas comunidades do Vale do Paraopeba, inspirou a definição do 
nome dessa Região Episcopal, que tem sede no município de Brumadinho. 
Além de Brumadinho, integram a RENSER os seguintes municípios e 
distritos: Mário Campos, Piedade do Paraopeba, Moeda, Belo Vale, Aranhas, 
Bonfim, Piedade dos Gerais, Crucilândia, Rio Manso, Vargem Alegre. Essa é 
a região prioritária de atuação, mas também atua em outros municípios 
atingindo pelo Rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, de 
responsabilidade da Vale S.A em Brumadinho, Minas Gerais. 

A Região Episcopal Nossa do Rosário está atuando com as 
comunidades atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho-MG, desde o 
primeiro dia do crime, sendo presença espiritual e apoio na busca pela 
garantia dos seus direitos.  
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4.   Critérios dos participantes 

4.1.   Estão aptos a apresentarem projetos ao Fundo Juntos por 
Brumadinho grupos e/ou coletivos atingidos pelo crime da Vale S.A, 
nos municípios na extensão da bacia do Rio Paraopeba (Brumadinho, 
Betim, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Igarapé, 
Juatuaba, Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, São José da 
Varginha, Fortuna de Minas, Papagaios, Maravilhas, Paraopeba; 
Caetanópolis, Pequi, Pompéu, Curvelo, São Gonçalo do Abaeté, 
Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Martinho 
Campos, Abaeté e Três Marias. Sendo municípios prioritários: 
Brumadinho, Mário Campos e São Joaquim de Bicas; 

4.2. Tem prioridade projetos apresentados por grupos e/ou coletivos de 
Povos e Comunidades Tradicionais. 

4.2. Os projetos devem ser apresentados, necessariamente, por um 
coletivo, grupo ou comunidade que possuam características formais ou 
informais, desde que tenha, no mínimo, três pessoas e seja supra 
familiar. 

5.   Critérios de apresentação 

5.1.   Poderão ser apresentados projetos com valores de até R$ 
25.000,00;          

5.2. O período de recebimento das propostas será de 25 de junho a 21 de 
agosto de 2020, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo 
email  juntosporbrumadinho2020@gmail.com;  

5.3. Os formulários das propostas deverão ser entregues digitalizados ou 
físicos, junto com as cópias da documentação obrigatória. Os mesmos 
deverão ser protocolados na RENSER - Rua Coronel Alberto 
Cambraia, número 140, (Santuário Nossa Senhora do Rosário) em 
Brumadinho, MG, ou pelo email  
juntosporbrumadinho2020@gmail.com; 

5.4. As propostas de projetos devem contemplar as seguintes áreas:            

I.  Formação e incentivo para organizações de coletivos;   
II. Redes de produção, comercialização, consumo e trocas 

solidárias; 
III. Experiências de processamento da produção – beneficiamento 

de frutas e verduras, agroindústrias de carnes, de leite, de mel, 
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quitandas, doces, de queijos, artesanatos, dentre outros 
materiais;  

IV. Experiências agroecológicas, agroflorestais, quintais produtivos 
e casas de sementes crioulas;  

V. Recuperação/preservação de nascentes e ações correlatas; 
VI. Turismo de base comunitária;  
VII. Criação de animais conforme legislação sanitária;  
VIII. Projetos culturais; 
IX. Projetos sociais;  
X. Projetos esportivos e de lazer;  
XI. Projetos ambientais;  
XII. Projetos educativos;  
XIII. Projetos voltados à infância e juventude; 
XIV. Projetos voltados para as mulheres; 
XV. Projetos voltados à saúde. 

5.5. Não serão considerados proponentes: 

I. Propostas que não tiverem caráter coletivo nas suas 
proposições; 

II. Entidades com finalidade lucrativa; 
III. Entidades do poder público; 
IV. Propostas que incentivem violência, uso de drogas e bebidas 

alcoólicas; 
V. Propostas  ligadas a jogos de azar ou especulativos; 
VI. Propostas  contrários às disposições legais e constitucionais; 
VII. Propostas  que tenham envolvimento com trabalho análogo ao 

escravo, exploração infantil e/ou sexual; 
VIII. Propostas que apresentem concordância a discriminação e 

racismo em seus diversos âmbitos; 
IX. Projetos prejudiciais ao meio ambiente; 
X. Pessoas físicas que inscrevam o projeto de forma isolada; 
XI. E propostas que sejam comprovadamente de responsabilidade 

do poder público ou da Vale S.A em reparação pelo crime.  

 5.7. Projetos que preveem para sua conclusão outro financiador para além do 
Fundo Juntos por Brumadinho ficará a critério do Conselho Gestor a análise e 
aprovação.  

5.8.  As propostas devem ser apresentadas conforme o formulário de 
elaboração de projetos (anexo 1) estabelecidos pelo Fundo Juntos por 
Brumadinho. 

5.9 Os grupos e ou coletivos que necessitem de apoio para elaboração dos 
projetos podem entrar em contato com a equipe da RENSER, pelo email  
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juntosporbrumadinho2020@gmail.com ou pelos telefones 31 99574-5106 
(WhatsApp) e (31) 3571-1300.  

6.   Documentação obrigatória 

6.1.           Formulário (Anexo I) 

6.2.           Documentações (instituições e responsáveis) 

I. No caso de coletivos, comunidades e grupos informais:  
� Cópia simples da identidade e do CPF do(s) responsável 

(es); 
� Cópia simples do comprovante de residência com o 

nome do(s) responsável (es) com data recente 
(comprovante que tenha data com menos de um ano, 
considerando contas de água, de luz, fatura bancária ou 
telefone e outros).  
 

II. No caso de entidades privadas sem fins lucrativos:  
� Cópia simples do estatuto social e suas alterações; 
� Cópia simples da ata de eleição e de posse da atual 

diretoria;  
� Cópia simples da identidade e do CPF do representante 

legal da entidade;  
� Cópia simples do cadastro nacional da pessoa jurídica 

(CNPJ);  
� Comprovante de endereço da sede, com data recente 

(comprovante com menos de um ano, considerando 
contas de água, de luz, fatura bancária ou telefone e 
outros).  

7. Da efetivação da Inscrição: 

7.1. A inscrição somente será efetivada mediante a submissão de toda 
a documentação obrigatória, do formulário preenchido e assinado (Anexo I) 
pelos responsáveis. Ao entregar o projeto, o proponente receberá um 
protocolo de submissão; 

7.2. Comprovantes de residência que sejam de outros municípios que 
não os elencados acima serão desconsiderados e o projetos não serão 
submetidos à avaliação; 

7.3. Os projetos apresentados fora do prazo não serão protocolados e 
não serão submetidos à análise. 

8. Do apoio financeiro 
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8.1. Entidades Privadas sem fins lucrativos: o repasse do recurso será 
realizado diretamente para a conta bancária referente ao CNPJ; 

8.2. Coletivos, comunidades e grupos informais: Repasse do recurso para 
a conta bancária do responsável pelo projeto com a anuência de todos 
os integrantes do grupo ou coletivo. (Declaração de Anuência Anexo 
II). 

9.   Análise e aprovação dos projetos  

A análise das propostas será realizada pelo Conselho Gestor 
composto pela Equipe RENSER, o Bispo Referencial da RENSER, os 
vigários do Vicariato Episcopal da Ação Social, Política e Ambiental para as 
dimensões social e ambiental, representantes do Coletivo Arquidiocesano de 
Atingidos pelo Crime da Vale, e representante dos familiares das vítimas.  

O conselho terá responsabilidade de avaliar as propostas bem como 
cumprir os critérios de apresentação dos projetos apresentados (seção 5).  

O resultado será divulgado na internet, por meio do site 
https://www.renser.com.br/ e no escritório local da Região Episcopal Nossa 
Senhora do Rosário.  

10.   Implementação e execução dos projetos 

O prazo máximo para a execução das ações apresentadas no projeto 
será de até 15 (quinze) meses após o recebimento do recurso, podendo ser 
prorrogado, excepcionalmente pelo Conselho Gestor, desde que 
fundamentada justificativa por escrito e comunicada previamente. 

E mais 3 (três) meses para apresentação da prestação de contas.  

Em razão da Pandemia de COVID 19, os projetos aprovados que 
prevêem atividades com aglomerações, só poderão serem executados após 
o fim da pandemia, tendo os prazos de execução e prestação de contas 
adaptados de acordo com cada situação.  

11. Da Interrupção dos Projetos: 

No caso de interrupção voluntária dos projetos (seja pela não 
realização das ações propostas, bem como pela realização parcial das 
atividades), a entidade, grupo ou coletivo devolverá para o Fundo Juntos Por 
Brumadinho os bens adquiridos e/ou recursos recebidos pelos serviços 
quando não realizados conforme aprovado no projeto. Em caso de os bens 
e/ou recursos não alcançarem os valores repassados pelo Fundo, ficará a 
critério do Conselho Gestor a avaliação caso a caso. 
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O coletivo ou entidade proponente que não resolver as pendências 
apontadas pelo Conselho Gestor, dentro do prazo estipulado, ficará 
inadimplente junto ao Fundo e não poderá apresentar novos projetos em 
outros editais. 

12. Prestação de contas 

 12.1. a prestação de contas dos valores recebidos pelo “Fundo Juntos por 
Brumadinho” devem ser realizadas em instrumento disponibilizado após a 
aprovação do projetos e assinatura dos contratos. Será necessário apresentar: 

I. Planilha de utilização do recurso;    
II. Relatório físico; 
III. Notas fiscais/faturas ou recibos originais;  
IV. Fotos  

13.  Cronograma 

 

Lançamento do Edital e abertura das 
inscrições de projetos 

25/06/2020 

Encerramento das Inscrições 21/08/2020 

Avaliação dos Projetos Inscritos 24/08/2020  a 11/09/2020 

Divulgação dos Projetos Aprovados 14/09/2020 

Interposição de Recurso quanto ao 
resultado 

14/09/2020 a 18/09/2020 

Divulgação Final dos Projetos 
Aprovados 

21/09/2020 

 

14. Dos Esclarecimentos Sobre a Análise dos Projetos: 

Os grupos, coletivos e entidades que enviarem propostas e que não 
forem aprovadas, poderão requerer esclarecimentos (interpor recurso quanto 
ao resultado) sobre os critérios de classificação do seu projeto diretamente 
na sede da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário ou através do email 
juntosporbrumadinho2020@gmail.com. As solicitações poderão ser 
protocoladas até dia 18/09/2020. Solicitações apresentadas fora do prazo 
não serão protocoladas. 



 

 
7 

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o edital, 
entrar em contato através do e-mail para: 
juntosporbrumadinho2020@gmail.com .  

 

 

15. ANEXOS: 

  Anexo I (formulário de elaboração de projetos) 

Anexo II (Modelo de Declaração de Anuência) 

Outros documentos 

- Contrato / Protocolo de Entrega /  Documento Prestação de Contas. 

 

  
 

Dom Vicente de Paula Ferreira 
Bispo Auxiliar de Arquidiocese de Belo Horizonte 

Referencial para a Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário 
  

 


