
Mais uma vez, em função do coronavírus, esta edição do boletim 
Jornada de Mariana será distribuída apenas de forma on-line.  
Leia e compartilhe! 

Série “Renova em Mariana”
O trabalho desenvolvido pela Fundação 
Renova em Mariana prioriza a contratação 
de mão de obra local e inclui também 
ações de fomento ao turismo, cultura e 
esporte. O Programa de Preservação da 
Memória Histórica, Cultural e Artística 
cuida do patrimônio histórico e religioso 
no espaço chamado Reserva Técnica, 
que fica no centro da cidade. Além 
disso, eventos importantes do município 
receberam apoio nos últimos anos. 

Dando continuidade à série “Renova 
em Mariana”, nesta edição você 
acompanha algumas das ações na área 
de turismo e cultura na cidade.
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Os bens de valor histórico e 
religioso das comunidades de 
Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira (Barra Longa) 
estão acondicionados na Reserva 
Técnica. Em funcionamento desde 
fevereiro de 2016, o local conta 
com especialistas em restauração 

que identificam, catalogam, restauram 
e armazenam os itens resgatados.  
Os objetos incluem imagens de  
santos, peças sacras de igrejas,  
fragmentos de altar, janelas e  
pedaços de madeira.

Como parte das ações de 
fomento ao turismo, cultura 
e esporte, a Fundação Renova 
apoiou eventos como Iron 

Biker, Encontro Internacional 
de Palhaços e Natal de Luz 

desde 2016. Essas atrações 
movimentaram Mariana nos 

últimos anos, com a participação 
da população e de turistas.

2.160 peças resgatadas

22 projetos  
para Mariana

Reparação do patrimônio histórico e religioso:

Edital Doce para  
o turismo:

Realização de 
eventos:

548 peças inventariadas

223 peças com projeto

4,3 milhões

Acesse https://www.fundacaorenova.org/
acoesmariana/ e confira o trabalho que 

vem sendo desenvolvido pela Fundação 
Renova em Mariana. 

Mão de obra 
local direta
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Julho
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19 cães e duas gatas resgatados após 
o rompimento da barragem de Fundão 
estão disponíveis para adoção. Todos 
eles estão vermifugados, castrados 
e vacinados, sob os cuidados do  
programa de Assistência aos  
Animais da Fundação Renova.

Durante a pandemia do novo coronavírus, 
os eventos de adoção e as visitas ao 
Centro de Acolhimento Temporário de 
Animais (Cata) foram suspensos. Como 
alternativa, está sendo oferecido um 
atendimento a distância e a possibilidade 
de entregar o animal à pessoa que o 
adotar, dependendo da localidade. 

Os interessados devem entrar em contato 
pelo número (31) 97112-3867 ou por este 
e-mail. O processo inclui entrevistas 
e conversas por meio de aplicativos, 
além do envio de fotos e vídeos dos 
animais. Com o termo de adoção e 
responsabilidade oficializado, a entrega 
do bichinho é agendada.

Clique aqui e veja o catálogo completo 
com os animais disponíveis!

Saravá

Shakira

Gina

Animais estão disponíveis 
para adoção durante pandemia

Fotos: Luan Guedes

Suzy é um dos bichinhos 
que você  pode realizar a 

guarda responsável

Mão de obra 
local indireta

Junho
Julho

63%
65%
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O período de pandemia que estamos 
vivendo tem levado muitas pessoas a se 
reinventarem e buscarem novas fontes 
de renda. Nesse cenário, a Emerenciana 
Crochê, em parceria com a Fundação 
Renova, está disponibilizando videoaulas 
de artesanato e culinária no YouTube. 

O baixo número de hóspedes nas pousadas 
e o cancelamento de eventos durante a 
pandemia têm impactado o planejamento 
financeiro dos profissionais que atuam 
no setor de turismo. Para apoiar na 
capacitação e na retomada das atividades 
quando esse período passar, a Fundação 
Renova está disponibilizando, desde 
junho, cursos on-line gratuitos para 
empreendedores e trabalhadores da área. 

Visitas às obras da Praça Gomes Freire 
A Fundação Renova está adotando 
medidas de saúde e segurança em todas 
as visitas do Poder Público às obras 
da Praça Gomes Freire, para prevenir 
contaminações pelo novo coronavírus.  

As medidas incluem: agendamento prévio 
das visitas; limite de até 3 visitantes; 
realização das visitas somente uma vez 
na semana, com duração de até 1h; uso 
de máscara durante toda a visita; respeito 
da distância de 1,5 metro entre cada 
pessoa e proibição de interações com os 
trabalhadores da obra. Os marianenses 
podem acompanhar o andamento das 
obras pelas telas dos tapumes.

Indenizações em Mariana 
Como medida preventiva e de segurança 
para reduzir a transmissão da Covid-19, a 
Fundação Renova iniciou o atendimento 
remoto em Mariana. Estão aptas ao 
atendimento as pessoas cadastradas que 
tenham seu dossiê da Cáritas liberado 
para a Fundação ou que manifestaram 
interesse pelo atendimento antes do 
dossiê e as que possuem ação judicial.  

A Fundação Renova ou a equipe da 
Mediação faz um contato prévio para 
agendar o atendimento remoto, seja por 
videoconferência ou ligação telefônica. 
Para quem é representado por um 
advogado, todos os contatos são feitos 
diretamente com ele. Os atingidos que 
preferirem o atendimento presencial 
necessitam aguardar a reabertura dos 
escritórios. Eles estão fechados desde  
16 de março, seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde, e por enquanto não 
há previsão de reabertura.

Reassentamentos
Entendendo o período de pandemia 
e isolamento social imposto pelas 
restrições da Covid-19, a Fundação 
Renova desenvolveu uma estratégia de 
manutenção do relacionamento com as 
famílias atingidas.

A ação foi conduzida pelo 
Reassentamento e pelo Diálogo, por 
meio de ligações periódicas para avaliar 
os modos de vida das famílias nesse 
período e verificar ou antecipar suas 
necessidades frente ao cenário atual. 
Questões das moradias temporárias, 
incluindo as condições das famílias de 
fazerem o isolamento em suas casas, 
também foram avaliadas.

Por meio de pílulas, vídeos e ligações 
telefônicas, foram divulgadas 
informações de utilidade pública, tanto 
do município quanto dos órgãos de 
saúde, e também das ações mantidas 
ou desenvolvidas pela Fundação Renova 
durante esse período, como cursos, 
oficinas e reuniões.

Oficinas on-line para os jovens de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo

Os jovens de Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo vêm participando de atividades 
remotas durante esse período de 
pandemia. Uma delas é a oficina de 
introdução à produção de vídeos com 
celulares e tablets. Durante o curso, são 
abordadas noções de enquadramento, 
foco, nitidez e movimentos de câmera. 

As próximas ações previstas para os jovens 
dos reassentamentos incluem oficinas de 
elaboração de currículos e desenvolvimento 
da cultura empreendedora.

Nos dias 9 e 10 de julho, profissionais 
e representantes de empresas 
marianenses participaram dos 
seminários on-line sobre contratação 
local promovidos pela Fundação Renova.

O objetivo foi garantir um espaço de 
construção coletiva com fornecedores locais 
e a comunidade. Os encontros também 
contaram com a presença da Prefeitura, 
da Câmara Municipal, da Associação 
Comercial, Industrial e Agropecuária de 
Mariana (ACIAM) e da Associação dos 
Prestadores de Serviço e Locadores de 
Equipamentos de Mariana (AMPLA).  

Durante os seminários, os participantes 
levantaram sugestões de melhorias 
que serão consideradas pela Fundação 
Renova em suas próximas ações, como 
disponibilização de materiais sobre 
compliance e a ferramenta SAP Ariba 
(para gestão de contratos, demandas e 
serviços), além de apoio para o cadastro 
de empresas no Portal do Fornecedor da 
Fundação Renova e maior detalhamento 
nas contratações divulgadas no site.

Outros encontros serão realizados neste 
ano. Acompanhe os canais de comunicação 
da Fundação Renova e participe!

Videoaulas gratuitas  
de artesanato e culinária

E por falar em aulas gratuitas, 
se você é do setor de turismo,  
não perca esses cursos

Veja como a Renova  
mantém as atividades 
durante a pandemia

Contratação local é tema 
de seminários on-line

Os temas incluem técnicas de crochê 
em fios de malha, precificação das peças 
de artesanato e cuidados com a saúde 
alimentar usando as plantas. As aulas 
são veiculadas semanalmente. 

Clique aqui e acesse os vídeos!

As inscrições seguem abertas e os temas 
incluem: Turismo e Competitividade, 
Comunicação e Marketing Digital e Plano 
de Negócio e Gestão Financeira. 

O público-alvo abrange empreendedores 
e funcionários de hotéis, pousadas, 
agências, bares, restaurantes, 
lanchonetes, lojas de produtos artesanais, 
ateliês e comércios nos municípios ao 
longo da bacia do rio Doce, além de 
pessoas interessadas pela área. 

Os cursos ficarão disponíveis até o dia  
15 de setembro e, a partir do momento  
em que são iniciados, o aluno tem  
20 dias para assistir às aulas e receber 
o certificado. Quem iniciou algum curso 
entre junho e início de agosto, mas não 
o concluiu, terá mais uma oportunidade 
para finalizá-lo: o acesso às aulas está 
liberado para essas pessoas.

Acesse www.vianadepaula.com.br, faça 
sua inscrição e acompanhe as aulas!

“Estou achando as videoaulas maravilhosas, 
ainda mais porque não tinha entrado em 
contato com aulas pelo celular ainda. Já fiz o 
porta-bolo que a Bianca ensinou e vou fazer 
o cachepô também. Isso é muito bom pra 
gente agora, pra nossa cabeça, porque com 
a pandemia não estamos podendo ir aos 
cursos na Casa dos Saberes”.

Enedina Fernandes Pereira,  
de Bento Rodrigues

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Rua Dom Viçoso, 236 / 242 Centro | Mariana

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Materiais são gratuitos e ficam 
disponíveis no YouTube

Foto: Arquivo /  Fundação Renova

Foto: Divulgação

Área de turismo enfrenta 
desafios com a pandemia

Nesse momento, é muito importante 
ter cuidado com possíveis golpes. Em 
caso de dúvidas, entre em contato 
com sua referência de Diálogo para 
confirmar o contato.

https://www.youtube.com/channel/UCu5rny2_530GT7wEowfwQZw/featured
http://www.vianadepaula.com.br

