
Olá! Nesta edição, vamos 
te mostrar como andam as 
obras no reassentamento 
de Paracatu de Baixo, 
principalmente os bens 
coletivos. Além disso, 
temos uma novidade para 
compartilhar: assinamos 
os contratos com as 
empresas responsáveis 
pelas obras do Pacote 4. 
Boa leitura!

29 casas
obras iniciadas

80 projetos 
protocolados

03 bens coletivos
obras iniciadas

79 alvarás
emitidos

56 Termos de Opção ao 
Reassentamento assinados 

78 famílias 
em atendimento

dos bens coletivos?
Como andam as obras

As obras de alguns bens de uso coletivo, como as escolas 
de Ensino Infantil e Fundamental e do Posto Avançado de 

Saúde foram iniciadas. Outros aguardam processos internos 
ou decisões da comunidade para que possamos iniciá-los. 
No mapa abaixo trouxemos todos os bens de uso coletivo 
do reassentamento de Paracatu de Baixo para que você 

possa conferir a situação de cada um. 
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Pacote 4 de obras é assinado

A Engeform e a Andrade Gutierrez são as construtoras 
responsáveis pelo Pacote 4 de obras do reassentamento de 
Paracatu de Baixo. Os contratos foram assinados em abril.  

Vamos ver o que cada uma vai fazer:

Engeform:
Escola de Ensino Fundamental | Escola de Ensino Infantil | 

Posto Avançado de Saúde | Posto de Serviços | Campo | Salão 
Comunitário | Praça Santo Antônio | 11 residências | 2 sítios

Andrade Gutierrez:
13 residências, 7 sítios e 

obras em 2 lotes

Com os contratos assinados, as 
empresas estão se organizando 
para começar os trabalhos no 

mês de maio.
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Em breve, as ruas do reassentamento de Paracatu  
de Baixo estarão iluminadas. Sabe por quê?  

Dos 157 postes projetados, 151 foram instalados. 
Também estamos passando os cabos, que ainda estão 

sem energia. São 2,7 quilômetros de rede de baixa 
tensão e 2,4 quilômetros de rede de média tensão.  

A expectativa é concluir tudo nas próximas semanas.

As obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
da Estação de Tratamento de Água (ETA) e dos 
reservatórios (apoiados e elevados) avançaram nos 
últimos dias! Dê uma olhada:

   ETE - início dos serviços de terraplanagem, 
contenção e aterro

   ETA - início do serviço de terraplanagem

   Reservatórios - no Reservatório Apoiado (RAP 2) 
foram concluídos os serviços de terraplanagem e o 
concreto da base. Em breve, vamos terminar a caixa 
de manobra e a caixa de descarga deste reservatório.

Avanços

Energia elétrica

Central de Relacionamento:  
0800 031 2303

Fale Conosco: 
fundacaorenova.org/faleconosco


