
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  26 de abril a 2 de maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Tribunal de Contas do Piauí é o mais novo filiado do Ibraop 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) é o mais novo filiado do Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas, totalizando 26 instituições de controle externo filiadas ao Ibraop. | 

https://bit.ly/3b1elaX 

 

IBRAOP | Sistema Nacional de Controle de Obras Públicas será proposto como ação da 

ENCCLA 

Essa iniciativa foi pauta de reunião realizada nesta quinta-feira (29), via videoconferência, entre 

o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e o vice-presidente de Relações 

Político-Institucionais da Atricon e Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal 

(TCDF), Antônio Renato Alves Rainha. | https://bit.ly/3eftffE 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MG | TV TCE destaca novo sistema de monitoramento das obras públicas em Minas 

Obras públicas são assuntos de fortes discussões em toda cidade. | https://bit.ly/2SjgIPD 

 

TCE-MS | TCE conclui auditorias independentes em obras realizadas com recursos do BID 

no Estado 

Os relatórios foram entregues ao presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das 

Neves. | https://bit.ly/3vJhRi5 

 

TCE-GO | Orientação Técnica do Ibraop sobre Projeto Executivo entra em vigor 

A OT-IBR 008/2020 uniformiza o conceito na contratação e execução de obras públicas. | 

https://bit.ly/3xLHCzW 

 

TCE-PR | Atraso nas obras da Linha Verde, em Curitiba, é tema de audiência pública na 

Alep 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) participou, nesta terça-feira (27 de abril), de audiência 

pública realizada por videoconferência pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para 

discutir o impacto gerado na vida da população pelo atraso nas obras da Linha Verde, em 

Curitiba, em especial do trecho correspondente ao Trevo do Atuba. | https://bit.ly/3tfbd1s 

 

TCE-PE | TCE e instituições discutem iniciativas para melhorar a gestão do lixo 

O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e a Agência Pernambucana de Meio 

Ambiente (CPRH), constituíram um grupo de trabalho conjunto para cobrar das gestões 

municipais a destinação adequada dos resíduos sólidos em suas cidades. | 

https://bit.ly/3eUfLVN 

 

https://bit.ly/3b1elaX
https://bit.ly/3eftffE
https://bit.ly/2SjgIPD
https://bit.ly/3vJhRi5
https://bit.ly/3xLHCzW
https://bit.ly/3tfbd1s
https://www.mppe.mp.br/mppe/
http://www.portais.pe.gov.br/web/semas/a-secretaria
http://www.cprh.pe.gov.br/
https://bit.ly/3eUfLVN


 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT publica normativo que regulamenta recebimento de obras 

Documento garante maior qualidade das entregas da Autarquia. | https://bit.ly/3eR6spx 

 

G1 | Tribunal de Contas do Estado aponta que seis cidades do Alto Tietê somam 33 obras 

inacabadas 

Essas obras estão localizadas nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis, Biritiba Mirim, 

Itaquaquecetuba, Suzano e Arujá. | https://glo.bo/2RnOm6A 

 

G1 | Paes tem direito a foro especial em ação sobre suposta fraude nas obras dos Jogos 

2016, decide TRF-2 

A 2ª Turma Especializada do tribunal reconheceu que a Corte é a instância que deverá julgar o 

prefeito do Rio por acusações de corrupção passiva e fraude em licitação nas olimpíadas. | 

https://glo.bo/3toOSi5 

 

G1 | Avenida é interditada para obras de drenagem em Bauru 

Interdição será feita nos quarteirões 36 e 37 da Avenida Comendador José da Silva Martha, a 

pedido da Secretaria de Obras. Trecho segue bloqueado até quarta-feira (5). | 

https://glo.bo/3tjVTR0 

 

G1 | Rua Engenheiro Marcelo Monteiro é interditada para obras em Caruaru 

Interdição será no bairro Indianópolis, a partir do dia 6 de maio. | https://glo.bo/3b1RqMF 

 

G1 | Portaria da União diz que ICMBio não precisa mais autorizar grandes obras em área 

de proteção em Noronha 

Mudança no Plano de Manejo, publicada no Diário Oficial da União desta sexta (30), exclui 

obrigação de análise do órgão federal para construções e reformas de imóveis com mais de 450 

metros quadrados. | https://glo.bo/3uftIEg 

 

G1 | Cruzamentos próximos à Praça Rita Ferreira Huguiney estão interditados para obras 

em Uberlândia 

Cruzamentos das Avenida Getúlio Vargas com Aspirante Mega e da Avenida Francisco Bellório 

com Rua das Peróbas podem ficar interditadas até segunda-feira (3); veja alternativas de 

desvios. | https://glo.bo/2QTOef9 

 

G1 | Câmara aprova mais de R$ 4 milhões para realização de obras em Muriaé 

Sessão desta terça (27) também aprovou R$ 500 mil para assistência social, além de novas 

regras de funcionamento para cemitérios e crematórios. Vereadores mantiveram reajuste dos 

servidores e derrubaram três vetos do Executivo. | https://glo.bo/33pnTZb 

 

G1 | Concessionárias de pedágio arrecadaram quase R$ 10 bilhões por obras não 

realizadas no Paraná, aponta Agepar 

Dados estão em um documento, que foi entregue pela agência ao deputado Requião Filho 

(MDB). Ao todo, são R$ 9 bilhões e 930 milhões. | https://glo.bo/3xN7NGK 

 

G1 | São Vicente, SP, anuncia liberação judicial para retomada de obras da Ponte dos 

Barreiros 

Segundo o município, licitação estava paralisada desde 3 de fevereiro, e a previsão é de que 

reforma seja reiniciada em até 45 dias. | https://glo.bo/3gViCjT 
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G1 | Alça de acesso da SP-225 será interditada para obras em Jaú 

Obras no pavimento da alça de acesso do quilômetro 177 da Rodovia Comandante João Ribeiro 

de Barros vão ser feitas nesta quinta-feira (29), das 7h às 17h. | https://glo.bo/3vDEJPN 

 

G1 | Interdições para obras do VLT iniciam nesta quinta-feira em Santos 

Segundo a prefeitura, bloqueios devem se estender até 13 de maio. | https://glo.bo/3ukxgVQ 

 

G1 | Justiça derruba liminar que impedia obras no Porto de Cáceres (MT) 

O desembargador federal afirma que a decisão liminar teria potencialidade de causar grave 

lesão à ordem econômica do estado. | https://glo.bo/33eXptb 

 

G1 | Obra de revitalização do Papódromo é concluída em Natal 

Espaço que recebeu Papa João Paulo II em 1991 passa por ampla reforma e voltará a receber 

eventos. Equipamento também abriga Restaurante Popular e Escola da Polícia Penitenciária. | 

https://glo.bo/3uklQ48 

 

G1 | Convênio de R$ 10,5 milhões para obras antienchentes é feito entre Estado e 

Prefeitura de São Carlos 

Recursos serão divididos em quatro obras que, segundo o vice-prefeito Edson Ferraz (MDB), 

foram definidas pela Secretaria de Obras, engenheiros e pessoas técnicas. | 

https://glo.bo/3ehJ0Ts 

 

G1 | RJ-163 é parcialmente interditada para obras nesta terça-feira 

Trânsito flui em siga e pare na estrada, que liga o trecho de Itatiaia da Via Dutra a Visconde de 

Mauá, em Resende. | https://glo.bo/2QIKVHL 

 

G1 | Famílias desapropriadas de terreno para obras do monotrilho esperam por moradia 

há quase dez anos 

Linha 17- Ouro do monotrilho deveria ter ficado pronta para Copa do Mundo de 2014. | 

https://glo.bo/3xL9sfB 

 

G1 | Museu da Bíblia: presidente do STJ autoriza retomada das obras em Brasília 

Associação de Ateus considerou construção 'afronta à laicidade do Estado', pelo uso do 

dinheiro público. Já ministro Humberto Martins entendeu que espaço 'embasa mais variadas 

religiões'. | https://glo.bo/3t9YcWQ 

 

G1 | Incêndio atinge galpão de obras da Secult no Centro de Fortaleza e bombeiros são 

acionados; vídeo 

Fogo foi controlado e não feridos. | https://glo.bo/3td0Vi9 

 

G1 | Trânsito é interditado para obras na ponte da BR-460, em São Lourenço, MG 

Segundo a Gerência de Transito, os motoristas terão como alternativa a BR-354. 

https://glo.bo/3b0bmPY 

 

G1 | Trecho da Avenida Goiás será interditado para obras do BRT a partir de segunda-feira, 

em Goiânia; veja desvios 

Interdição acontece a partir das 7h, entre a Praça Cívica e a Rua 3, no sentido Sul-Norte. 

Previsão é que local fique bloqueado até 26 de junho. | https://glo.bo/3b0KSxB 

 

G1 | Obras de viaduto da Avenida dos Municípios sobre a Rondon Pacheco em Uberlândia 

vão começar e haverá mudança no trânsito na região; confira 

Com o início dos trabalhos a partir de segunda (26), Settran reorganizará tráfego. Construtora e 

valor da obra que fazem parte de programa municipal tiveram alterações. | 

https://glo.bo/3aVnKk8 
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G1 | Consórcio Nordeste cria 'rede de apoio' e estados devem enviar especialistas para 

analisar lixo em praias do RN e PB 

Estados irão criar protocolo para orientar ações de municípios litorâneos em caso de 

aparecimento de resíduos sólidos. Agência Estadual de Meio Ambiente do Pernambuco visitou 

praias do RN nesta terça (27). | https://glo.bo/2Sk68Id 

 

Jornal de Brasília | Obras em escolas de Ceilândia entram na fase final 

A construção na região administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol já está 80% concluída. | 

https://bit.ly/3vAx30T 

 

Jornal de Brasília | Pistas de Taguatinga serão interditadas devido às obras do túnel. Veja 

as mudanças 

Trecho de ligação dos comerciais Norte e Sul será interditado. Também haverá alterações para 

os pedestres. | https://bit.ly/2QJC9cw 

 

Jornal de Brasília | Remarcada licitação de obras Setor Bernardo Sayão 

Devem ser investidos R$ 6.051.215,38 para a construção dessas novas lagoas com a finalidade 

de reforçar o sistema de drenagem da região. | https://bit.ly/2RmnROM 

 

Jornal de Brasília | Obras no Setor Hospitalar Sul trazem melhorias para a região 

Seis semanas após serem iniciadas, as obras de revitalização do setor já trazem melhorias, 

alguns permanentes, para pedestres e funcionários do local. | https://bit.ly/3eQMA61 

 

Jornal de Brasília | DF-140: iniciadas obras de duplicação 

O investimento é de R$ 20,4 milhões aos cofres públicos e deve gerar 180 oportunidades de 

emprego. | https://bit.ly/2QLYlCQ 

 

R7 | Obras paradas: construtora quer reajuste no contrato 

A pandemia trouxe um desafio a mais para a Prefeitura de Ribeirão Preto. A empresa 

responsável por três construções do plano de mobilidade da cidade quer um reajuste no preço 

do contrato. | https://bit.ly/3xIMx4B 

 

Isto É Dinheiro | No trilho do crescimento 

Bahia Mineradora planeja investir R$ 3,3 bilhões no primeiro trecho da Ferrovia Oeste-Leste 

para, em 2025, transportar 18 milhões de minério de ferro até Ilhéus rumo à exportação. | 

https://bit.ly/3nItVgy 

 

Isto É Dinheiro | Presidente do STJ autoriza construção de Museu da Bíblia em Brasília 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, autorizou ontem 

(26) a retomada das obras do Museu Nacional da Bíblia, cuja construção encontra-se paralisada 

em Brasília. | https://bit.ly/3xIfyxq 

 

Isto É Dinheiro | Governo inaugura na Bahia 22 km de pistas duplicadas na BR-101 

O trecho tem início no entroncamento com a BR-324 e vai em direção à divisa com Sergipe. | 

https://bit.ly/3h0HJSm 

 

Isto É Dinheiro | O lado social e ambiental do lixo 

O mês de abril chega ao fim e com ele o prazo para que estados e municípios apresentem os 

dados sobre a gestão de resíduos sólidos ao Sistema Nacional de Informações (Sinir). | 

https://bit.ly/2RqMha4 

 

Governo Federal | Cachoeira do Sul (RS) contará com recursos para obras de qualificação 

viária 

Serão R$ 12,4 milhões para o financiamento de serviços de pavimentação, microdrenagem, 

calçadas com acessibilidade, recapeamentos e sinalização. | https://bit.ly/2PKoh0T 
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Agência Brasil | Governo quer contratar R$ 260 bi em transportes até 2022 

Investimento será através de concessões à iniciativa privada. | https://bit.ly/3ujf1A7 

 

Agência Brasil | Acusado de fraude, Eduardo Paes deve ser julgado em segunda instância 

Irregularidades foram apontadas em obras do Complexo Olímpico do Rio. | 

https://bit.ly/3vAg3aW 

 

Agência Brasil | Presidente do STJ autoriza construção de Museu da Bíblia em Brasília 

Obra foi interrompida por decisão do Tribunal de Justiça do DF. | https://bit.ly/3uvYc4I 

 

Agência Brasil | Governo inaugura na Bahia 22 km de pistas duplicadas na BR-101 

Dnit soma mais de 180 km de novas pistas entregues na Bahia. | https://bit.ly/3en72MV 

 

GazetaWeb.com | Presidente do STJ rejeita pedido da Associação Brasileira de Ateus e 

Agnósticos e autoriza retomada das obras do Museu da Bíblia, em Brasília 

Entidade questionou a construção do museu em ação civil pública, sustentando que a obra fere 

a laicidade do Estado e representa intervenção estatal em matéria religiosa. | 

https://bit.ly/2PPg9MP 

 

GazetaWeb.com | Com emendas de Collor, Codevasf inicia obras de pavimentação em 3 

cidades 

Foram contemplados os municípios de São Sebastião, Estrela de Alagoas e Porto Real do 

Colégio. | https://bit.ly/2QL67wL 

 

GazetaWeb.com | Conjunto Frei Damião passa por obras de pavimentação e terraplanagem 

População da localidade fazia diversas queixas devido ao excesso de poeira nos dias quentes e 

da lama que se instalava quando chovia. | https://bit.ly/3aZFpam 

 

Correio Braziliense | Obras de duplicação da DF-140 começam nesta quinta-feira (29/4) 

A pista de 14,8 km passa pelo Jardim Botânico e é rota de acesso a São Sebastião, além de ser 

uma das entradas de quem vem de municípios goianos. O investimento foi de R$ 20,4 milhões. 

| https://bit.ly/3gW2Jd0 

 

Correio Braziliense | Pistas de Taguatinga terão trechos interditados para obras do túnel 

da cidade 

Desvios no trânsito ocorrerão em duas etapas. A primeira, programada para sexta-feira (30/4), 

afetará o trânsito na Avenida Comercial; a segunda parte passará a valer no fim de maio. | 

https://bit.ly/3aXKLmw 

 

Correio Braziliense | Cotado para o STF, presidente do STJ permite retomada de obras do 

Museu da Bíblia 

Ao recorrer ao STJ, o governo do DF alegou que a paralisação das obras provoca prejuízos 

econômicos em diversos setores, como a construção civil e o turismo. | https://bit.ly/3b3NTgH 

 

Estradas | Bolsonaro veta recurso para pavimentar BR-367, obra que lançou em Dezembro 

Trecho que atravessa região mais pobre de Minas Gerais tem 60 quilômetros de terra batida e 

buracos; rodovia é considerada um obstáculo para o desenvolvimento da região e pesadelo de 

milhares de motoristas. | https://bit.ly/3ei7YBZ 

 

Estradas | Obras na Via Dutra (BR-116) recupera Bueiro, em Porto Real (RJ) 

De acordo com a Nova Dutra, serviços estão sendo realizados na altura do km 267, pista 

sentido São Paulo. | https://bit.ly/2SpOV0a 
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Estradas | Parlamentares pedem antecipação de obras na Via Dutra (BR-116) 

Representante do Ministério da Infraestrutura explica que elaborar projetos e obter 

licenciamentos leva tempo. | https://bit.ly/33cpNMz 

 

Estradas | Estradas vicinais terão bloqueios para obras, em Ourinhos (SP) 

De acordo com a Cart, serviços no pavimento serão realizados nesta terça (27) e quarta (28). | 

https://bit.ly/2QWbZTR 

 

Agência Brasília | GDF investe R$ 15 milhões em obras de melhorias no Núcleo 

Bandeirante 

Estruturas como a biblioteca, o salão comunitário, quadras poliesportivas e escolas foram 

beneficiadas; reforma da Feira Permanente terá R$ 8 milhões. | https://bit.ly/3ekLRLo 

 

Agência Brasília | Obras nas escolas de Samambaia 

Recursos do Pdaf custeiam melhorias na rede pública de ensino antes da volta às aulas 

presenciais. | https://bit.ly/3tdf6Us 

 

Agência Brasília | Grandes obras em escolas de Ceilândia entram na fase final 

Secretário de Educação e presidente da Câmara Legislativa visitam estabelecimentos em 

reforma e construção. | https://bit.ly/3b2EhD0 

 

Agência Brasília | Obra muda rota de ônibus e embarque de passageiros 

Com interdição na Avenida Comercial, novos pontos de parada serão utilizados. | 

https://bit.ly/3aZTBA4 

 

Agência Brasília | Começam as obras de duplicação da DF-140 

Pista dupla próxima a São Sebastião vai beneficiar mais de 20 mil motoristas. Com investimento 

de R$ 20,4 milhões, melhorias geram 180 empregos. | https://bit.ly/3vLqclp 

 

Agência Brasília | Começa a obra da primeira escola técnica do Paranoá 

Investimento é de R$ 12,3 milhões e vai gerar 70 empregos. | https://bit.ly/3uiQdrX 

 

Agência Pará | Obra avança e Cosanpa inicia setorização no bairro de Canudos, em Belém 

Projeto entra em nova fase com a setorização da área e desativação definitiva da rede antiga. | 

https://bit.ly/3vKdl2y 

 

Agência Pará | Obra no terceiro trecho da macrodrenagem da Bacia do Tucunduba avança 

em Belém 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Riacho Doce está em fase de conclusão. | 

https://bit.ly/3h0iP5i 

 

Agência Pará | Obras de pavimentação garantem dez quilômetros de asfalto em Mocajuba 

Secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral foi ao município inspecionar as obras em andamento, 

a serem entregues ainda neste primeiro semestre. | https://bit.ly/3eRUhIX 

 

Notícias do Acre | Obras no bairro Salim Farhat serão finalizadas até o fim de maio 

A equipe da Secretaria Infraestrutura do Estado do Acre (Seinfra) acompanhou, na tarde desta 

quarta-feira, 28, a conclusão dos trabalhos de pavimentação e tratamento de esgoto que estão 

sendo realizados no bairro Salim Farhat, em Rio Branco. | https://bit.ly/2QLexEp 

 

Notícias do Acre | Controladoria Geral do Estado inspeciona obras de melhorias nos 

galpões da Educação 

Reforma e adequações de segurança, com a implantação de câmeras e reforço de grades, são 

algumas das recomendações da auditoria da CGE, a pedido do governador Gladson Cameli. | 

https://bit.ly/3xOmw3W 
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Agência de Notícias do Paraná | Governo retoma obras da maternidade do Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná 

Uma discussão sobre a recomposição financeira tinha inviabilizado a continuidade do 

empreendimento. A finalização da primeira etapa da ala foi garantida com recursos da 

Secretaria da Saúde. | https://bit.ly/2QSsRuF 

 

Agência de Notícias do Paraná | Cadeia Pública de Londrina está com 75% das obras 

concluídas 

A unidade será dividida em três blocos, os quais são segmentados em galerias de celas, 

abrigando oito camas por cela. Além das alas para o alojamento dos presos, o local também 

possui espaços para aulas, pátio de visitas, ambientes para trabalho e também recintos 

especiais para o tratamento penal. | https://bit.ly/3ulzPqr 

 

Agência de Notíicas do Paraná | Governo investe R$ 60 milhões no primeiro trimestre em 

obras escolares 

São 124 obras iniciadas, contratadas e concluídas no primeiro trimestre, entre ampliações, 

reparos e construção de novas unidades. No período foram iniciadas as construções de cinco 

novas unidades. | https://bit.ly/3aXX8yY 

 

Estado de Minas Gerais | Vídeo: muro desaba em canteiro de obras e assusta moradores 

Parte do comércio da região ficou sem energia, depois da queda do muro de arrimo, no DF. 

Ninguém se feriu. No momento do incidente não havia ninguém na obra. | 

https://bit.ly/2PMNY0Q 

 

MidiaMax | Informações sobre obras públicas em Campo Grande podem ser acessadas por 

QRCode 

Desenvolvida em 2019. | https://bit.ly/2SsfjXe 

 

Engeplus | Mais 24 ruas são pavimentadas e centro comunitário é reformado em Criciúma 

As obras concluídas receberam a visita do prefeito Clésio Salvaro, neste sábado, dia 1. | 

https://bit.ly/3xMgkcR 

 

Engeplus | Secretaria de Infraestrutura prepara licitação para concluir pavimentação da 

Serra do Corvo Branco 

Obras em trecho de 9 quilômetros foram paralisadas em 2017 e projeto passou por revisão. | 

https://bit.ly/3xJXNxH 

 

Dcmais | Mercado Municipal segue sem previsão de obras ou novo edital 

Empresa que venceu a última licitação foi multada em mais de R$ 2,27 milhões por não cumprir 

contrato e pela falta de conservação da estrutura, que foi demolida. | https://bit.ly/3nNaEdT 

 

Dcmais | Novo acesso ao Distrito Industrial é inaugurado 

Foram cerca de R$ 4 milhões investidos na pavimentação da via e na construção da ponte. | 

https://bit.ly/33lVRgN 

 

Dcmais | Governo investe R$ 60 milhões no primeiro trimestre em obras escolares 

Em Ponta Grossa o Colégio Estadual Padre Pedro Grzelczaki, terá espaços de madeiras 

demolidos para construção de um bloco em alvenaria com salas de aula e banheiros. | 

https://bit.ly/2Rtvxi7 
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Dcmais | Aliel propõe audiência para debater obras no novo contrato dos pedágios 

O deputado federal Aliel Machado (PSB-PR), membro da Comissão de Viação e Transportes da 

Câmara Federal, apresentou esta semana requerimento para a realização de audiência pública 

para contextualizar, discutir, ouvir e debater o cronograma de obras previstas para a cidade de 

Ponta Grossa. | https://bit.ly/3h2mOOE 

 

Diário do Litoral | Estado autoriza início das obras na SP 226, no Vale do Ribeira 

Com investimento de R$ 36,3 milhões – e recursos de financiamento do BID –, as obras fazem 

parte do Vale do Futuro. | https://bit.ly/3eQmrUY 

 

Diário do Litoral | Rosana pede a ministro que corte em orçamento não paralise obras do 

Tancredo, em SV 

Em resposta à deputada, o ministro Rogério Marinho informou, na manhã desta quarta-feira, 

que está lutando para recompor os recursos destinados à habitação em sua pasta. | 

https://bit.ly/3unE8l2 

 

Diário do Litoral | Prefeitura de São Vicente anuncia retomada das obras da Ponte dos 

Barreiros 

Licitação estava paralisada desde o dia 3 de fevereiro e a previsão é que a reforma seja 

reiniciada em até 45 dias. | https://bit.ly/3egBCaQ 

 

Diário do Litoral | Guarujá inicia obras de reestruturação viária de acesso à Praia de 

Pitangueiras 

Ruas Brasil, México, Humberto Rebizzi e Silvia Valadão serão abertas para circulação de 

veículos, visando aprimoramento da mobilidade urbana local. | https://bit.ly/3ulFPj9 

 

Diário do Litoral | Obras da segunda fase do VLT avançam em dois novos pontos de 

Santos 

Ao todo, serão 11 frentes de intervenções para o novo trajeto do modal. Essa fase do VLT 

contempla 13 estações, com oito quilômetros de extensão. | https://bit.ly/2SmJfE1 

 

São Roque Notícias | Vereador de São Roque fiscaliza obras na Santa Casa 

Aprovado pela Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 16/2021-E que liberou o recurso no valor 

de R$ 150 mil para obras de instalação da usina de gases medicinais e ar. | 

https://bit.ly/3vroEwO 

 

São Roque Notícias | Vereador de São Roque segue acompanhando as obras do novo 

reservatório de água no Alto da Serra 

A Câmara de São Roque informou que o vereador Rafael Tanzi segue acompanhando as obras 

do novo reservatório de água no Alto da Serra. | https://bit.ly/33d0Q3F 

 

São Roque Notícias | Obras na rodovia Raposo Tavares seguem com implantação de nova 

pista 

Tratores, máquinas, equipamentos e dezenas de profissionais estão empenhados na duplicação 

de trecho da rodovia Raposo Tavares no município de Sorocaba. | https://bit.ly/2QUZvf1 

 

Infonet | Em obras, Linha Verde continua com trecho parcialmente interditado 

Os condutores que trafegam entre Aracaju e Salvador devem estar atentos ao Km 82, da 

Rodovia BA-099, trecho da Linha Verde, na altura do município baiano de Entre Rios, que está 

parcialmente interditado em virtude das obras da Concessionária Litoral Norte. | 

https://bit.ly/3aZq6i8 
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