
Olá! Esse é o seu Informe de Paracatu de Baixo! Você vai ver como foi a primeira 
Roda de Conversa sobre as atividades culturais e como estão as obras do Posto 
Avançado de Saúde. Confira detalhes de como ele será equipado. Boa leitura!
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Informe de 
Paracatu de Baixo

Em outubro, as famílias de Paracatu de Baixo participaram da primeira roda de conversa 

no novo distrito sobre as ações culturais que serão realizadas lá, a partir de 2023. A 

comunidade curtiu reencontrar amigos e familiares e utilizar cada vez mais os espaços  

do novo distrito, não foi, Romeu?

O encontro aconteceu no domingo, 23 de outubro, e teve café da manhã, roda de viola, 

bingo e brincadeiras para as crianças, valorizando os costumes da região. No final, foi 

servido um delicioso almoço. Quem não pôde ir, não se preocupe! Em breve, outros 

encontros serão realizados em Paracatu de Baixo e a comunidade contribuirá para 

retomar as tradições locais. Veja algumas fotos!

É gratificante trazer as famílias aqui, ver esse tanto de pessoas 
que a gente nem esperava. Esse momento é importante, 
porque a gente sentia que estava perdendo aquele vínculo 
comunitário”, disse Romeu Geraldo de Oliveira.““

Nosso jeito de viver
Primeira roda de conversa na nova comunidade



No informe de outubro, falamos 
sobre as obras do Posto 

Avançado de Saúde, lembra? 
Elas continuam focadas no 

reboco externo e nas instalações 
elétricas e hidráulicas. Assim 
que essa etapa for concluída, 
serão colocadas as telhas e o 

acabamento interno vai começar.

Giro pela nova comunidade

Como ficará o Posto Avançado de Saúde

Depois de pronto, é assim que o Posto Avançado de Saúde vai ficar:

Veja essas fotos do  
andamento da obra!



Bacana, não acha? Vamos ver, agora, como ficará por dentro! A infraestrutura e os 
equipamentos médicos foram definidos em conjunto com a Secretaria de Saúde de 

Mariana, e seguindo as orientações do Ministério da Saúde

O Posto Avançado de Saúde terá

Banheiros acessíveis 

Recepção

Consultório médico 
e ginecológico

Sala de curativos

Sala de medicamentos

Consultório odontológico 

Sala de treinamentos 
Multiuso

Sala de esterilização

Área técnica de apoio



brômetro
Paracatu de Baixo em números

83 projetos 
protocolados

83 alvarás
emitidos

72 Termos de Opção ao 
Reassentamento assinados 

79 famílias 
em atendimento

56 casas com
obras iniciadas

07 bens de  
uso coletivo
com obras iniciadas

Central de Relacionamento:  
0800 031 2303

CIA Mariana 
R. Bom Jesus, 196/A, Centro, Mariana

Coordenadores:
Leandro Melgaço e Mariana Melo


