
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  12 a 18 de abril  

 IBRAOP 

 

IBRAOP | NLL: Pedro Jorge assina o artigo “Considerações gerais sobre a nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos” 

A nova Lei apresenta inovações que precisarão ser testadas na prática, traz aumento 

da burocracia, é extensa (194 artigos para 126 artigos da Lei n. 8.666/93). | 

https://bit.ly/3tJawhN 

 

IBRAOP | Webinar sobre Nova Lei de Licitações será realizado no dia 31 de maio 

A data para a realização do debate virtual sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei n° 14.133/2021) foi definida: será no dia 31 de maio. | 

https://bit.ly/3ti2NXP 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MT | Pleno reforma decisão para constar conclusão da obra do COT da UFMT 

O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu provimento a recuso de Embargos 

de Declaração oposto pelo Consórcio Campus Universitário contra decisão que rescindiu Termo 

de Ajustamento de Gestão (TAG) referente a contrato para construção do Centro Oficial de 

Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), obra da Copa do Mundo de 

2014. | https://bit.ly/32t5DNV 

 

TCE-PR | Após nova inspeção, TCE-PR comunica Prefeitura de Curitiba sobre lotação de 

ônibus 

No dia em que entrou em vigor medida que aumentou para 70% o limite de ocupação dos 

ônibus de Curitiba, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná encaminhou à administração 

municipal as conclusões da terceira fiscalização realizada pelo órgão de controle no sistema de 

transporte coletivo da capital. | https://bit.ly/3mYIPz2 

 

TCE-SP | Ferramenta do TCE passa a monitorar sobrepreço em obras públicas em SP 

O sistema FARO (Ferramenta de Análise de Risco de Obras), utilizado pelas equipes de 

fiscalização da Corte de Contas paulista, tem como objetivo prevenir possíveis irregularidades 

na execução de obras públicas – no Estado e nos 644 municípios fiscalizados – e inibir 

eventuais prejuízos aos cofres públicos. | https://bit.ly/32xy11a 

 

TCE-RJ | Obras interrompidas da linha 4 do metrô deixam túneis vazios e equipamentos 

abandonados 

RJ1 teve acesso exclusivo ao túnel da construção que não foi concluída. Técnicos do Tribunal 

de Contas do Estado avaliam superfaturamento de R$3,759 bilhões. Consórcio contesta o valor. 

| https://bit.ly/3xbvMyI 

 

TCE-RJ | Sem previsão para acabar obras da Linha 4, intervenção para estabilizar Estação 

do Metrô da Gávea atrasa em um ano 

Estudos técnicos ainda serão licitados. Estação está submersa desde 2018 em 36 milhões de 

litros de água. | https://bit.ly/2Qzb4YW 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT avança nas obras do terminal de passageiros no Porto de Maceió 

A previsão é que os serviços sejam concluídos em julho deste ano. | https://bit.ly/3v4pm2F 

 

DNIT | DNIT restaura 56 quilômetros da BR-122/CE 

Obras garantem melhorias e mais segurança no fluxo de trânsito, menor tempo de viagem, 

além de facilitar o escoamento da produção no Estado. | https://bit.ly/32u4PbK 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção em rodovias que escoam produção de grãos de 

Mato Grosso 

Serviços garantem mais conforto e segurança aos usuários, além de diminuir o tempo das 

viagens. | https://bit.ly/3txMbeP 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção ao longo da malha rodoviária do Maranhão 

Trabalhos acontecem na BR-222, na BR-230, na BR-316, na BR-226 e na BR-135. | 

https://bit.ly/3x939CA 

 

DNIT | DNIT conclui obras de restauração na Travessia Urbana de Italva, na BR - 356/RJ 

Serviços foram realizados na área urbana do município fluminense. | https://bit.ly/3x9qoMD 

 

Polícia Federal | PF apura ocultação de patrimônio em contratos de obras públicas 

PF deflagra a 5ª e a 6ª fase da Operação Rota BR-090 – “Pique-esconde 1” e “Pique-esconde 2” – 

para apurar irregularidades em contratos de obras de manutenção rodoviária nas regiões de 

Oliveira/MG e Passos/MG. | https://bit.ly/2QDRH0O 

 

G1 | Cemig realiza obras no fim de semana no Bairro Peirópolis em Uberaba 

Obras serão para instalação de transformadores e postes. | https://glo.bo/3edOiy1 

 

G1 | Obras suspendem fornecimento de água em cinco bairros de Belém 

Confira o calendário de interrupção nos bairros São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e 

Pedreira. | https://glo.bo/3x9fvdW 

 

G1 | Justiça dá prazo de 180 dias para a Prefeitura de Presidente Prudente executar todas 

as obras de infraestrutura que faltam ao bairro Terras de Imoplan 

Município não apresentou contestação à ação ajuizada pelo Ministério Público e, na sentença 

proferida nesta quinta-feira (15), o juiz Darci Lopes Beraldo aponta que a ‘revelia’ reforça a 

alegação da Promotoria de que o bairro carece da implantação dos serviços há quase 40 anos. | 

https://glo.bo/3uXcf3c 

 

G1 | Emdec bloqueia dois trechos do Jardim Londres para obras da Sanasa neste fim de 

semana 

Bloqueios ocorrem entre as ruas Ferdinando Panattoni e Oswaldo Oscar Barthelson e no 

cruzamento das vias Geraldo Nogueira Porto e Claudino Lopes neste sábado e domingo. | 

https://glo.bo/3x9CZPV 

 

G1 | Governador de MG fala sobre vacinação, Minas Consciente, kit intubação e obras na 

BR-135 

Romeu Zema cumpre agenda no Norte de MG nesta sexta-feira (16). Ele esteve em entrevista ao 

vivo na Inter TV junto com o secretário Fábio Baccheretti. | https://glo.bo/32tFoXz 

 

https://bit.ly/3v4pm2F
https://bit.ly/32u4PbK
https://bit.ly/3txMbeP
https://bit.ly/3x939CA
https://bit.ly/3x9qoMD
https://bit.ly/2QDRH0O
https://glo.bo/3edOiy1
https://glo.bo/3x9fvdW
https://glo.bo/3uXcf3c
https://glo.bo/3x9CZPV
https://glo.bo/32tFoXz


 

 

G1 | Com ordem de serviço de reforma assinada há 10 meses, obras na Escola de Música 

Jorge Andrade não avançaram em Porto Velho 

Prédio na avenida Abunã está com aspecto de abandonado. Reforma da estrutura foi orçada em 

R$ 276,9 mil. | https://glo.bo/3sxQO7k 

 

G1 | Obras do Palácio do Bispo, em Campina Grande, PB, passam por processo de 

restauração 

Trabalho voluntário é feito pelo restaurador Flávio Capitulino. Treze obras devem ser 

restauradas. | https://glo.bo/3v35pcr 

 

G1 | Trecho da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros é interditado para obras em 

Jaú 

Manutenção está sendo feita no acesso do Km 178 para recuperação do asfalto. Segundo 

concessionária que administra o local, o serviço vai ser concluído às 18h. | 

https://glo.bo/2Q84Sr9 

 

G1 | Obras na BR-376 provocam desvio na região do Distrito Industrial de Ponta Grossa; 

veja como fica 

Segundo concessionária, obras fazem parte da construção do novo acesso ao Contorno Leste. 

Mudança começa no sábado (17) e deve durar até novembro. | https://glo.bo/2RQ96UH 

 

G1 | Rua Dom Pedro, em Petrópolis, RJ, é interditada para obras nesta quinta-feira 

Intervenção será para a recuperação de uma manilha da rede de águas pluviais. O tráfego de 

veículos será interrompido às 8h e não previsão para o horário de término dos trabalhos. | 

https://glo.bo/3x2Vrd7 

 

G1 | Obras interrompidas da Linha 4 do metrô deixam túneis vazios e equipamentos 

abandonados 

RJ1 teve acesso exclusivo ao túnel da construção que não foi concluída. Técnicos do Tribunal 

de Contas do Estado avaliam superfaturamento de R$ 3,759 bilhões. Consórcio contesta o 

valor. | https://glo.bo/3v3p4ZP 

 

G1 | Prefeitura inicia obras de reconstrução da rodovia Carmem Duarte, em Nova Serrana 

Investimentos serão em torno de R$ 3 milhões, segundo o Executivo. Confira o que foi 

executado até o momento. | https://glo.bo/3gnfA7G 

 

G1 | 'Rota BR-090': CGU e PF apuram fraude de mais R$ 130 milhões em contratos de obras 

em rodovias mineiras 

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos, quatro em Belo Horizonte e três em 

Oliveira, além de 29 afastamentos de sigilos fiscal e bancário. | https://glo.bo/3syNBUU 

 

G1 | Obras de infraestrutura melhoram condições de tráfego no bairro Cidade Nova, em 

Óbidos 

Na manhã de terça-feira (13), o prefeito Jaime Silva (MDB) caminhou pelo bairro vistoriando as 

obras de pavimentação da rua Dom Floriano. | https://glo.bo/3srVf3u 

 

G1 | Obras no pavimento exigem adoção de Operação Pare e Siga em estrada vicinal em 

Presidente Bernardes 

Estrada PSB 040, que faz a ligação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) ao distrito de Nova 

Pátria, terá alterações no tráfego até sábado (17). | https://glo.bo/3dyLts6 

 

G1 | Obras causam interrupção no abastecimento de água em bairros da zona leste de 

Sorocaba 

Harmonia, Jatobá, Itália, Portal do Éden, Copaíba, Boa Esperança, Paraíso e Carolina devem ficar 

temporariamente sem água nesta quinta-feira (15). | https://glo.bo/3eeWduR 

https://glo.bo/3sxQO7k
https://glo.bo/3v35pcr
https://glo.bo/2Q84Sr9
https://glo.bo/2RQ96UH
https://glo.bo/3x2Vrd7
https://glo.bo/3v3p4ZP
https://glo.bo/3gnfA7G
https://glo.bo/3syNBUU
https://glo.bo/3srVf3u
https://glo.bo/3dyLts6
https://glo.bo/3eeWduR


 

 

 

G1 | Prefeitura inicia obras da nova Estratégia de Saúde da Família do Bairro Primavera em 

Divinópolis 

Com a ampliação do espaço físico será possível atender usuários de oito bairros da região. 

Expectativa é que unidade seja entregue no segundo semestre deste ano. | 

https://glo.bo/2RIIJzP 

 

G1 | Obras de acesso a ponte que vai interligar duas regiões do Pantanal estão com quase 

10% de execução 

Empreendimento interliga as regiões da Nhecolândia ao Paiaguás. | https://glo.bo/3mYQ61O 

 

G1 | Após atrasos, DER entrega obras de duplicação em trecho da Rodovia Mogi-Dutra 

Entrega estava prevista, inicialmente, para janeiro de 2020, mas passou por adiamentos ao 

longo do ano passado. Trecho de 1,3 quilômetro ainda será duplicado, segundo o órgão. | 

https://glo.bo/3v36jFR 

 

G1 | Trechos em obras da Rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente e em Santo 

Anastácio exigem atenção de motoristas 

Reparos no pavimento em alças comumente usadas para conversões e acessos a perímetros 

urbanos ficarão fechadas temporariamente, nestas terça-feira (13) e quarta-feira (14). 

https://glo.bo/3szW4r3 

 
R7 | Obra do viaduto da avenida Beira Rio será concluída ainda este mês 

Previsto para ser entregue ainda neste mês, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) concluiu 

a obra de recapeamento na rua Paraíso, no entorno do viaduto Murilo Domingos, na avenida 

Beira Rio. A obra iniciada no sábado (17) passará ainda por sinalização. | https://bit.ly/3twWi3q 

 

R7 | 114 obras da Prefeitura de Cuiabá estão inacabadas 

Mais de 100 obras iniciadas na área da saúde, educação e infraestrutura estão paralisadas, 

abandonadas ou seguem em ritmo lento em Cuiabá. | https://bit.ly/3goWBtt 

 

Governo Federal | BR-122/CE tem 56 quilômetros restaurados 

Investimento de R$ 23,7 milhões eliminou diversos pontos críticos ao longo da rodovia. | 

https://bit.ly/32ydJoC 

 

Agência Brasil | Obra do Linhão de Tucuruí deve começar neste ano, diz diretor da Aneel 

A obra foi contratada por meio de leilão em 2011, e a conclusão estava prevista para 2015, o 

que acabou não ocorrendo.| https://bit.ly/3v2dIW7 

 

GazetaWeb.com | Prefeitura de Maceió inicia obras de saneamento básico para beneficiar 

mais de 240 mil pessoas 

Locais contemplados vão receber cerca de 126km de tubulação do sistema de esgotamento 

sanitário. | https://bit.ly/3au6Clc 

 

Isto É Dinheiro | Obra em rodovia descobre fósseis de dinossauros no interior de SP 

Os trabalhadores das obras de uma praça de pedágio na rodovia Comandante João Ribeiro de 

Barros (SP-194), entre Irapuru e Pacaembu, no oeste paulista, encontraram fósseis de 

dinossauros e outros animais do período jurássico a 20 metros da superfície. | 

https://bit.ly/2QKGcVe 

 

Isto É Dinheiro | Obra do Linhão de Tucuruí deve começar neste ano, diz diretor da Aneel 

Pepitone deu a informação durante a audiência pública que discute, na Comissão de Minas e 

Energia da Câmara dos Deputados, o chamado Linhão de Tucuruí. | https://bit.ly/3v9FYWD 
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Isto É Dinheiro | Diretor da Aneel tem preocupação com parques solares outorgados sem 

obra iniciada 

Segundo Feitosa, de aproximadamente mil outorgas vigentes de usinas geradoras (de todas as 

fontes, não apenas solar), apenas pouco mais de 200 estão efetivamente com obras em 

andamento. | https://bit.ly/3v6tBe9 

 

Correio Braziliense | Governo quer incluir gasto com rodovias na execução provisória do 

Orçamento 

Proposta consta no PLDO 2022 e, se aprovada pelo Congresso, vai permitir que o governo faça 

investimentos e obras de conservação de rodovias, caso o Orçamento atrase novamente no 

próximo ano. | https://bit.ly/3n5nPXo 

 

Correio Braziliense | Ibaneis espera licitar construção de viadutos no Noroeste neste ano 

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (15/4), durante entrega de obras da via W9 

Norte. Os viadutos seriam construídos em dois pontos do Noroeste. | https://bit.ly/3xlYIV4 

 

Correio Braziliense | Durante fase de aulas remotas, 90% das 686 escolas do DF passaram 

por reformas 

A Secretaria de Educação aproveitou o ensino remoto para realizar obras referentes à 

infraestrutura das unidades escolares. | https://bit.ly/2RM5eUB 

 

Estradas | Concessionária promove obras nas rodovias do sistema BA-093 

De acordo com a Bahia Norte, serviços visam melhorias num dos principais corredores de 

circulação do Estado, garantindo fluidez e segurança aos usuários. | https://bit.ly/3v5ngQ3 

 

Estradas | Obras de ponte paralisada na BR-367 será retomada no Alto Jequitinhonha, em 

MG 

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG), obra estava paralisada há mais de 10 anos. | https://bit.ly/2P4U9Np 

 

Estradas | Usuários têm mais segurança com obras em passarelas na BR-116, no RS 

De acordo com o Departamento Nacional de Transportes Terrestres (DNIT), serviços inluem 

melhorias em 19 novas travessias; 12 já estão liberadas aos pedestres. | https://bit.ly/2Pad4GO 

 

Estradas | DER inicia obra de passarela na MG-010, em frente à Cidade Administrativa 

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG), obra de arte especial (OAE) será instalada no km 15,8. | https://bit.ly/3xdDqsH 

 

Estradas | Rodovias Federais do Maranhão recebem obras de manutenção 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 

acontecem na BR-135, BR-222, BR-226, BR-230 e BR-316. | https://bit.ly/2QC5mFI 

 

Estradas | Obras na BR-163, no MS, alteram o tráfego nesta sexta (16) 

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3gncyjS 

 

Estradas | Obras no Trevo Cataratas, no Paraná, seguem com bloqueios na Av. Brasil 

De acordo com a concessionária Ecocataratas, serviços contemplam a implantação de um novo 

retorno próximo ao trevo. | https://bit.ly/3vcnUeR 

 

Estradas | Concessionária realiza obras em Alça do Trevo do KM 60 da Bandeirantes 

De acordo com a AutoBAn, serviços ocorrem na interligação entre a SP-348 e a SP-300, nesta 

quarta (14) e quinta (15), das 22h às 5h. | https://bit.ly/3as2PVI 
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Agência Brasília | Planaltina terá novo acesso para melhorar vida de 50 mil motoristas 

Pista com mão dupla facilitará tráfego nos bairros da região norte, como Horta Comunitária, 

Setor de Oficinas e Vila Buritis I, II, III e IV. | https://bit.ly/3go7Jqn 

 

Agência Brasília | Nova licitação para obras no Parque Ecológico Burle Marx 

Segundo a Terracap, o valor estimado para a realização das obras é de R$ 7.483.621,77. | 

https://bit.ly/3n5BxcX 

 

Agência Brasília | ‘Colocar essas obras nas ruas é um papel social’ 

Secretário de Obras, Luciano Carvalho, fala sobre os principais trabalhos em execução pelo DF 

e a importância deles para a economia. | https://bit.ly/3tFbQ5s 

 

Agência Acre | Espaços públicos do Acre recebem obras de manutenção 

O governo do Acre tem investido na preservação e manutenção dos espaços públicos em todo o 

estado. | https://bit.ly/3xb61P4 

 

Agência Acre | Obra de ampliação da rede de abastecimento de água beneficiará mais de 

mil famílias em Brasileia e Assis Brasil   

A obra será realizada pelo governo do Acre, em parceria com a prefeitura. O projeto prevê a 

construção de mais de três quilômetros de rede para levar água a mais de mil famílias dos 

bairros Nazaré, Francisco Rabelo, Alberto Castro e Samaúma. | https://bit.ly/3v9uQJk 

 

Agência Acre | Obras do governo geram emprego e renda a trabalhadores da construção 

civil 

O governo do Acre continua realizando diversas obras em todas as áreas, mas, devido à 

pandemia da Covid-19, somente as prioritárias continuam a todo vapor, como é o caso 

daquelas relacionadas à saúde pública. | https://bit.ly/3dAG5EN 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras no Trevo Cataratas avançam e se aproximam da 

etapa de desvio do tráfego 

Com quase seis meses de atividades, a obra de readequação do Trevo Cataratas, em Cascavel, 

na região Oeste, vai resolver um dos maiores gargalos logísticos do Paraná. É um 

entroncamento por onde circulam 45 mil veículos por dia. | https://bit.ly/3ehEa7d 

 

Agência de Notícias do Paraná | DER/PR publica edital da duplicação da rodovia entre 

Maringá e Iguaraçu 

A licitação prevê a duplicação em uma extensão de 21,82 quilômetros, cinco quilômetros de 

vias marginais, interseções em desnível, cinco retornos, duas passarelas e a duplicação da 

ponte sobre o Rio Pirapó. Obra é aguardada há muitos anos pela população do Noroeste. | 

https://bit.ly/3arwLB4 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com duplicação da BR-277, Governo atende antigo anseio 

de Guarapuava 

Governador Ratinho Junior esteve no município para vistoriar os trabalhos. Governo do Estado 

investe R$ 77,6 milhões em duplicação no trecho que cruza o perímetro urbano da cidade. | 

https://bit.ly/3uXZJAC 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra da cadeia pública de Foz do Iguaçu está 75% 

concluída 

Unidade abrirá 752 vagas e deve ficar pronta neste ano. Investimento de mais de R$ 18 milhões 

vai desafogar o sistema penitenciário da região Oeste. Secretário da Segurança Pública visitou a 

obra. | https://bit.ly/3sBQVi4 
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Estado de Minas | Obra em rodovia descobre fósseis de dinossauros no interior de SP 

Foram recolhidas dezenas de fragmentos fósseis, como ossos de titanossauros e dentes de 

dinossauros carnívoros que mediam até nove metros. | https://bit.ly/3uZLnzA 

 

MidiaMax | Obras de implantação de esgoto começam nesta sexta na Vila Nasser, Nova 

Campo Grande e Rita Vieira 

A expectativa é que a implantação chegue a 25 mil moradores de Campo Grande. | 

https://bit.ly/3sAUjdc 

 

MidiaMax | Prefeitura de Nova Andradina fecha acordo para custear obras em erosões do 

município 

Valor da obra no bairro Pedro Pedrossian ficou em R$ 1,3 milhão. | https://bit.ly/3tDasA3 

 

MidiaMax | Pedidos para obras aumentam em Campo Grande apesar da pandemia, aponta 

Semadur 

Cartas de Habite-se também registraram aumento nas emissões. | https://bit.ly/3dwvxqm 

 

Engeplus | Nova ponte será construída na localidade de KM 107, em Lauro Muller 

Enquanto obra não acontece haverá uma licitação para aquisição de novas madeiras. | 

https://bit.ly/32z7LDH 

 

Engeplus | Em audiência com a governadora, ministro garante conclusão do trecho 

catarinense da BR-285 neste ano 

Rodovia bioceânica deve trazer mais desenvolvimento ao Sul. | https://bit.ly/3v67vZk 

 

Engeplus | Obras na rodovia Luiz Rosso devem ser concluídas em junho, afirma secretário 

Tita Belloli 

Trabalhos iniciaram no dia 8 de fevereiro. | https://bit.ly/2Qa2GPT 

 

Engeplus | Paço, Teatro e Ginásio Municipal terão acessos, passeios e estacionamentos 

ampliados e revitalizados 

Obras já estão em andamento e devem ser finalizadas no segundo semestre deste ano. | 

https://bit.ly/3n5DxSm 

 

Dcmais | BR-376 terá desvio em obras do Contorno Leste 

A partir deste sábado (17), a concessionária CCR Rodonorte avança mais uma etapa nas obras 

da construção do novo acesso ao Contorno Leste, região do Distrito Industrial de Ponta Grossa. 

| https://bit.ly/2QiPyYG 

 

Dcmais | Obras da CCR Rodonorte avançam em todo o Estado 

Em visita aos pontos de obras da duplicação da BR 376 nesta semana, a diretora-presidente da 

CCR Rodonorte, Thais Caroline Labre, ressaltou o avanço dos trabalhos em todo o Estado e o 

compromisso da concessionária com a conclusão de todas as frentes até novembro de ano, 

data em que se encerra o contrato de concessão com o Governo do Estado do Paraná. | 

https://bit.ly/3v3FWzK 

 

Dcmais | Empresa responsável por obras no aeroporto Sant’Ana será definida em maio 

A licitação para a contratação integrada dos projetos e execução de obras de melhoria na 

infraestrutura do Aeroporto Comandante Antônio Amilton Beraldo (SBPG), o Aeroporto 

Sant’Ana, está marcada para o dia 12 de maio, na forma eletrônica, pelo Portal de Compras da 

Bolsa de Licitações do Brasil. | https://bit.ly/2QcwMCm 
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Dcmais | Aberta licitação de R$ 35 milhões para obras no Aeroporto Sant’Ana 

O edital prevê a construção de nova taxiway, a reforma e ampliação do pátio de aeronaves, 

estacionamento de veículos, cerca operacional e terminal de passageiros com mais de 2 mil 

metros quadrados | https://bit.ly/3twZWKG 

 

Dcmais | CPS inicia pavimentação no Parque Dom Pedro II 

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Companhia Pontagrossense de Serviços (CPS), iniciou, 

hoje (19), as obras para a pavimentação de vias no Parque Dom Pedro II, no bairro Chapada. | 

https://bit.ly/3ejmacL 

 

Dcmais | Prefeitura adota ‘pavimentação sustentável’ no Shangrilá 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), 

iniciou nesta semana trabalhos de pavimentação sustentável em ruas do Shangrilá, no bairro 

Contorno. | https://bit.ly/3xchZbh 

 

Diário do Litoral | Fonte Interativa está com 70% das obras concluídas em Guarujá 

Praça dos Expedicionários, localizada na orla de Pitangueiras, está recebendo intervenções para 

melhor receber munícipes e visitantes no período pós-pandemia. | https://bit.ly/3tBkfqz 

https://bit.ly/3twZWKG
https://bit.ly/3ejmacL
https://bit.ly/3xchZbh
https://bit.ly/3tBkfqz

