
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  3 a 9 de maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | NLLC: Obra Comum e Obra Especial de Engenharia são tema de novo artigo 

técnico publicado 

Esse é o debate proposto pelo engenheiro, auditor do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo (TCM-SP) e Diretor Administrativo Adjunto do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas (Ibraop), Fernando Celso Morini, em seu novo artigo técnico. | https://bit.ly/3nYVwdq 

 

IBRAOP | NLLC: O impacto na atuação dos TCs e a ausência do Portal Nacional de 

Contratações Públicas são temas de artigos 

Os trabalhos fomentam o debate acerca da nova norma e antecedem um evento online sobre o 

tema, a ser realizado no dia 31 de maio. | https://bit.ly/3tooepl 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AC | TCE/AC apresenta ao Deracre Sistema Geobras 

O novo sistema que está sendo adotado pelo TCE/AC permite a fiscalização de obras de forma 

concomitante. | https://bit.ly/3eChW1o 

 

TCE-SP | TCESP promoverá capacitação sobre Ferramenta de Análise de Risco de Obras 

Com o objetivo de apresentar o Sistema FARO (Ferramenta de Análise de Risco de Obras), o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, na segunda-feira (10/5), das 10h30 

às 12h00, capacitação direcionada aos jurisdicionados e responsáveis por contratos de obras e 

de serviços de engenharia. | https://bit.ly/3uFid9d 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Governo de SP destina mais de R$ 33 milhões para obras de estradas municipais em 

Eldorado, SP 

Obras vão modernizar mais de 23 quilômetros de duas estradas municipais. | 

https://glo.bo/3tuVQC4 

 

G1 | Obras interditam trecho da Rodovia Zeferino Vaz em Paulínia neste domingo; veja 

desvios 

Retorno na altura do km 132 será fechado das 7h às 14h. Desvio poderá ser feito no km 136. | 

https://glo.bo/3vX1tdI 
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G1 | Avenida Tancredo Neves terá intervenções no trânsito durante o final de semana por 

causa de obras 

No sábado (8), apenas uma faixa estará liberada para o tráfego neste ponto da via. No domingo 

(9), haverá o bloqueio total de um trecho da avenida. | https://glo.bo/3y3NkgC 

 

G1 | Editais para obras no Mercado Modelo e Museu da Santa Casa são lançados em 

Salvador 

Edital de licitação para obras foi lançado nesta sexta-feira (7), pelo prefeito Bruno Reis. | 

https://glo.bo/3hgidZj 

 

G1 | Câmara Municipal de BH quer que prefeitura fiscalize obras perto da Serra do Curral 

Construtora disse que a autorização para o empreendimento é de 1904. Porém, a própria 

prefeitura já disse que o condomínio é clandestino. | https://glo.bo/3bjW8Fs 

 

G1 | Obras de adequações no viaduto do Manoa serão retomadas nesta sexta 

Devem ser feitos ajustes na rampa Oeste, que deverá estar com 9% de inclinação. Obra fica na 

Zona Norte de Manaus. | https://glo.bo/3ewUwKG 

 

G1 | Viaduto do Eixão: 5 ex-gestores da Novacap e da Secretaria de Obras são indiciados 

por desabamento na região central de Brasília 

Servidores devem responder pelo crime de 'desabamento culposo' por meio de 'omissão 

imprópria', segundo Polícia Civil. Estrutura cedeu no dia 6 de fevereiro de 2018; G1 tenta 

contato com defesa dos citados. | https://glo.bo/3bejIDO 

 

G1 | Obras em viaduto alteram itinerário de duas linhas de ônibus em Campinas; veja 

mudanças 

Alterações nas linhas 130 e 212, que atendem os terminais Vida Nova e Itajaí, respectivamente, 

começam na segunda-feira (10) e devem durar aproximadamente 15 dias. | 

https://glo.bo/2Sxs0Qs 

 

G1 | Justiça Federal anula processo contra secretário de Justiça de RR por usar presos para 

fazer obras em casa 

Processo administrativo era movido pela Corregedoria-Geral do Departamento Penitenciário 

Nacional (Cordepen). Decisão desta terça-feira (5) foi assinada pelo juiz federal Helder Girão 

Barreto. | https://glo.bo/2SG4hOd 

 

G1 | Ponte Sergio Motta é interditada nesta terça-feira para obras 

Serão feitas a recuperação asfáltica e a manutenção das sinalizações horizontais e verticais do 

novo viaduto Murilo Domingos, que será entregue na próxima quinta-feira (6). | 

https://glo.bo/3y1e2Xr 

 

G1 | Romeu Zema visita Governador Valadares e anuncia retomada das obras do Hospital 

Regional 

Investimento será de R$ 75 milhões. O governador ainda acompanhou a vacinação em um 

posto de saúde do município. | https://glo.bo/33xSUdq 

 

G1 | Responsáveis pela construção da ponte Salvador-Itaparica se reúnem com governo da 

BA para discutir início de obras 

Expectativa é de que o início da construção da ponte, que vai ligar a capital baiana à Ilha de 

Itaparica, ocorra até o final deste ano. Grupo também tratou de novos investimentos entre 

China e Bahia. | https://glo.bo/2RFqwn1 

 

G1 | Prefeitura de BH abre licitação para obras na Praça Raul Soares 

Valor orçado para obra é de R$ 1.024.299,40, e prazo de duração é de 2 anos corridos a partir 

da assinatura da primeira ordem de serviço. | https://glo.bo/3fb4bp9 
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G1 | Concessionária realiza obras de melhorias nas BRs 364 e 365 entre o Triângulo 

Mineiro e Goiás 

Serviço da Ecovias do Cerrado inclui construção de novas rotatórias, mais 10 km de terceiras 

faixas e 42 km de acostamentos no trecho que liga Jataí (GO) a Uberlândia (MG). | 

https://glo.bo/3tJIOkp 

 

G1 | Trecho da BR-153 é liberado após interdição para obras de duplicação em Rio Preto 

O trecho liberado fica na altura da antiga base da Polícia Rodoviária Federal, no sentido Minas 

Gerais/Bady Bassitt. Pista da BR-153 passa sob o viaduto da avenida Nossa Senhora da Paz. | 

https://glo.bo/3f3zsui 

 

G1 | Obras da 'Cruz de Todos os Povos' seguem em ritmo lento em Divinópolis e 

associação responsável pede ajuda com doações 

Monumento é construído no Morro da Gurita em Santo Antônio dos Campos. Segundo a 

Associação Terra de Deus, a pandemia fez com que as doações caíssem; veja como ajudar. | 

https://glo.bo/2R8w0GS 

 

G1 | Obras do Novo Quebra Mar serão retomadas e devem receber recursos do Governo 

Federal 

Prefeito de Santos, Rogério Santos, anunciou que as obras acontecerão em duas etapas e serão 

realizadas com recursos do município e do Governo Federal. Segundo ele, toda a obra deve 

estar concluída até o final de 2021. | https://glo.bo/3hd0uCc 

 

G1 | Gurupi e Colinas do Tocantins têm ruas interditadas para realização de obras em 

redes de esgoto 

Bloqueios em várias vias começam nesta segunda-feira (3). Veja locais. | https://glo.bo/33trNjE 

 

G1 | Obra interdita trânsito no Distrito Industrial, em Maceió 

Trabalhos que estavam previstos para começar nesta quarta (5), foram adiados para as 8h de 

quinta (6). Motoristas precisam mudar a rota durante a execução da obra. | 

https://glo.bo/3tCvv59 

 

G1 | Obras da 2ª fase do VLT interditam trechos na Vila Mathias, em Santos, a partir desta 

segunda 

Bloqueios devem ocorrer até o dia 14 de junho, segundo a Prefeitura de Santos. | 

https://glo.bo/3tzYx5n 

 

G1 | Cinco meses atrasada, obra causa transtornos para moradores em Piracicaba 

Devido aos trabalhos no local, forma-se fila de carros em mão única, que deixa o trânsito lento, 

e há motoristas que não respeitam a sinalização, causando risco para outras pessoas. | 

https://glo.bo/3vXyRBi 

 

DNIT | Obras de duplicação do Contorno de Pelotas entram em sua fase final 

DNIT já executou 96% dos serviços e previsão é concluir o empreendimento até o fim de 2021. | 

https://bit.ly/2Q9WOGi 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção na BR-163/MT em Guarantã do Norte 

Rodovia é uma das principais vias de escoamento da produção agrícola do Mato Grosso. | 

https://bit.ly/3f0Vq0Q 
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R7 | Obras do quadrilátero central em Dourados avançam e empregam 200 pessoas 

As obras que o Governo do Estado tem realizado em Dourados estão a todo vapor. Entre elas, 

está a do quadrilátero central, que tem grande expectativa da população local, e que vai 

abranger 60 quilômetros e o recapeamento emprega mais de 200 pessoas. Os investimentos 

totais previstos, apenas nesta obra, somam aproximadamente R$ 24 milhões. […] O post Obras 

do quadrilátero central em Dourados avançam e empregam 200 pessoas apareceu primeiro em 

Diário Digital. | https://bit.ly/33ttIES 

 

R7 | Obras no microcentro da Capital começam nesta segunda-feira 

A segunda fase do Programa Reviva Campo Grande começa nesta segunda-feira (10) com obras 

mais leves e serviços nas calçadas. As intervenções na região do microcentro de Campo Grande 

terão início às 7 horas da manhã em duas frentes de trabalho. Na Rua Barão de Melgaço com a 

Rui Barbosa, os serviços começam nas calçadas, […] O post Obras no microcentro da Capital 

começam nesta segunda-feira apareceu primeiro em Diário Digital. | https://bit.ly/2Q4CqGm 

 

R7 | Obra no Tabuleiro dos Martins altera rota de ônibus a partir desta segunda-feira 

As obras de drenagem e pavimentação na Avenida Governador Luiz Cavalcante – principal via 

do Distrito Industrial, no bairro do Tabuleiro do Martins, têm início nesta segunda-feira (10) e, 

após conclusão, vai viabilizar o escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos na região. 

| https://bit.ly/3uBjkXF 

 

R7 | Obra no Distrito Industrial modifica itinerário de linhas de ônibus; confira 

A principal via do Distrito Industrial está passando por reformas. | https://bit.ly/3xYWQSl 

 

Isto É Dinheiro | Congresso tenta rever Orçamento para manter obras 

Parlamentares e a ala política do governo articulam uma derrubada parcial dos vetos impostos pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao Orçamento de 2021, com o objetivo de retomar gastos com obras e 
investimentos que acabaram ficando sem recursos, segundo apurou o Estadão/Broadcast. | 
https://bit.ly/3exI5OL 

 

GazetaWeb | Buscando melhorias, mercados públicos de Maceió passam por higienização e 

obras 

Mutirões de limpeza passaram a ser permanentes, beneficiando comerciantes e pessoas que 

frequentam os espaços. | https://bit.ly/3uH5wuq 

 

GazetaWeb | Av. Governador Luiz Cavalcante ficará interditada por 18 dias para obras de 

drenagem 

Trabalhos começam nesta segunda-feira (10); linhas de ônibus que passam pela via sofrerão 

modificações. | https://bit.ly/3hjXWSE 

 

GazetaWeb | Ministro do Desenvolvimento visita obras do Residencial Vilas do Mundaú 

Projeto pretende abrigar 1.776 famílias socialmente vulneráveis. | https://bit.ly/3vXYaTB 

 

Correio Braziliense | Itapoã receberá pacote de obras com investimentos de R$ 27 milhões 

Ações incluem escola classe, feira permanente, sede administrativa, drenagem e pavimentação. 

Obras finalizadas na região congregam áreas de convivência e quadra de esportes. Anúncio foi 

feito pelo governador durante visita à região administrativa. | https://bit.ly/2R41e20 

 

Estradas | BR-163 recebe obras de manutenção, em Guarantã do Norte (MT) 

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

uma das principais vias de escoamento da produção agrícola do Mato Grosso. | 

https://bit.ly/2Syg6Wv 
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Estradas | Vicinal recebe obras em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), neste sábado (8) 

De acordo com a concessionária Cart, serviços no pavimento serão executados neste sábado 

(8),das 7h às 17h. | https://bit.ly/3hebaR4 

 

Estradas | BR-163, no MS, tem trechos com bloqueios para obras 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; operação ‘Pare 

e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3eD1VrS 

 

Estradas | BR-163 recebe melhorias e obras causam interdições em 12 pontos, em MS 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; operação ‘Pare 

e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3uRD88Y 

 

Estradas | Concessionária programa desvios para obras em Presidente Epitácio (SP) 

De acordo com a concessionária Cart, serviços serão realizados entre 8h e 17h. | 

https://bit.ly/33xYk7Z 

 

Estradas | Obras na BR-277 alteram o trânsito, em Cascavel (PR) 

De acordo com a concessionária, os serviços constam no escopo de obras da concessionária. | 

https://bit.ly/3y3Cmb9 

 

Estradas | Concluída 1ª fase de obras na ponte Rio dos Sinos na BR-116, no RS 

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

trabalham em diferentes frentes, garantindo ritmo adequado ao andamento dos serviços. | 

https://bit.ly/3bkCjOu 

 

Estradas | BR-163, no Mato Grosso do Sul, tem obras com bloqueios nesta segunda (3) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; operação ‘Pare 

e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/2ROz0rJ 

 

Estradas | Rodovias Federais gaúchas recebem obras de conservação nesta semana 

De acordo com a concessionária ViaSul, serviços serão realizados entre segunda (3) e domingo 

(9). | https://bit.ly/3bm0Ouz 

 

Jornal de Brasília | Ibaneis visita obras no Paranoá e Itapoã 

A visita começou pela pela construção do Terminal Rodoviário do Itapoã que, de acordo com 

Ibaneis, vai beneficiar mais de 65 mil pessoas. | https://bit.ly/3uITsc8 

 

Agência Brasília | Tecnologia contribui para obras públicas mais sustentáveis 

Desenvolvido pelo GDF e em fase de testes, sistema colabora para uma nova destinação dos 

solos escavados. | https://bit.ly/2Reir8T 

 

Agência Brasília | Obras avançam no Parque Ecológico de Santa Maria 

Já atingiu 50% a implantação do novo ponto de lazer para a população de 120 mil pessoas; 

investimento de R$ 1 milhão gera 40 empregos. | https://bit.ly/3uIXy47 

 

Agência Brasília | Quase R$ 14 milhões em infraestrutura para Planaltina 

Cidade se transformou em canteiro de obras para ganhar equipamentos públicos nas áreas de 

saúde, educação, mobilidade, lazer e esporte. | https://bit.ly/3bjYqVn 

 

Agência Brasília | Guará comemora obras e melhoria na qualidade de vida 

A cidade recebeu mais de R$ 80 milhões em infraestrutura. | https://bit.ly/3f6svbU 

 

Agência Brasília | Hospital em sistema modular de Samambaia está 80% executado 

Obras avançam e unidade vai ganhar 102 novos leitos com suporte respiratório, que ficarão 

como legado para a população. | https://bit.ly/3tJ79q9 
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Agência Brasília | R$ 27 milhões em obras para a população do Itapoã 

Feira permanente, sede administrativa, drenagem e pavimentação foram algumas das obras 

anunciadas para a cidade pelo governador Ibaneis Rocha. | https://bit.ly/2RPjwEc 

 

Agência Pará | Governo do Estado garante pavimentação a mais de 96 municípios do Pará 

“Asfalto por todo o Pará” já investiu R$ 548 milhões em obras de pavimentação, calçada e meio-

fio. | https://bit.ly/3hwDRsL 

 

Notícia do Acre | DNIT informa que iluminação da Ponte do Abunã vai custar R$ 1 milhão 

O Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) calcula que a implantação do sistema de 

iluminação da Ponte do Abunã vai custar aproximadamente R$ 1 milhão de reais. | 

https://bit.ly/3eDLCuZ 

 

Notícia do Acre | Governo do Estado realiza obras de pavimentação e saneamento no 

Jordão 

A obra, que está avaliada em mais de R$17,3 milhões, é financiada pelo Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). | https://bit.ly/3hkegCU 

 

Notícia do Acre | Governo do Acre transporta materiais e insumos para obras de 

saneamento nos municípios mais distantes 

Com o início do verão e várias obras em andamento, o governo do Acre concentra esforços 

para garantir materiais e insumos necessários para a conclusão dos projetos executados nos 

municípios mais distantes de Rio Branco. | https://bit.ly/3o8KeDz 

 

Notícia do Acre | Setores apostam na queda de preços com a inauguração da ponte 

A presença das balsas na região movimenta uma economia que gira em torno da travessia de 

veículos e passageiros. | https://bit.ly/3uHIpjv 

 

Notícia do Acre | Ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira, será inaugurada nesta sexta 

A ponte possui duas pistas de rolagem, acostamento em ambos os lados e passarela para 

pedestres. | https://bit.ly/3bmoUFH 

 

Notícia do Acre | Governo vai investir R$ 3,5 milhões em obras no Cieps 

O Centro Integrado de Ensino e Pesquisa do Acre (Cieps), localizado em Rio Branco, passará por 

nova intervenção de reforma, expansão e modernização predial. | https://bit.ly/3f9TRxJ 

 

Notícia do Acre | Governo inicia obra de duplicação da rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul 

O governo do Acre iniciou, na segunda-feira, 3, a obra que irá reconstruir a rodovia AC-405, 

localizada em Cruzeiro do Sul, interior do estado. | https://bit.ly/3ofDDaz 

 

Notícia do Acre | Secretaria de Infraestrutura visita Plácido de Castro para planejamento 

de obras no município 

Além de receber obras de pavimentação e urbanização, serão desenvolvidos trabalhos de 

requalificações de espaços públicos. | https://bit.ly/3hkf5vQ 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras na Delegacia Cidadã de Colombo entram na reta 

final 

O investimento para construção desta unidade é de aproximadamente R$ 4,5 milhões, oriundos 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A área total é de 1,2 mil metros quadrados. 

| https://bit.ly/3y1O3z3 
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Agência de Notícias do Paraná | Obras do Paraná Trifásico aumentam qualidade e 

segurança da energia no Vale do Ivaí 

O programa contempla 17 cidades da região. Ao todo, 571 quilômetros de redes elétricas estão 

projetadas ou já em fase de construção. Outros 83 quilômetros foram concluídos em 2020. | 

https://bit.ly/3y63Ywo 

 

Agência de Notícias do Paraná | Investimentos da Sanepar em Cascavel somam R$ 47,5 

milhões em obras 

Cidade tem índice de 98% de atendimento com esgoto e a Sanepar busca atingir 100%. Dados 

foram apresentados em audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores. A companhia 

apresentou o plano de investimentos e detalhou sistemas de operação. | https://bit.ly/33CSz97 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras que beneficiam mais de 100 famílias em 

Prudentópolis chegam a 90% de execução 

Serão beneficiadas 114 famílias. Projetos envolvem a construção e reforma de 89 casas para 

famílias carentes, 25 imóveis financiados para a população em geral e obras de infraestrutura. | 

https://bit.ly/3uLbJ92 

 

Estado de Minas Gerais | Copasa abre licitação para obras de saneamento básico em BH e 

Ibirité 

As obras serão feitas no Morro das Pedras, em BH, e no Complexo da Vila Ideal, em Ibirité; 

Copasa visa as áreas de maior vulnerabilidade social. | https://bit.ly/3uEGQD1 

 

Estado de Minas Gerais | BR-364 e BR-365 passam por obras em MG e GO e concessionária 

pede atenção 

A primeira delas é a rotatória na BR-365, entre as cidades de Ituiutaba e Gurinhatã. | 

https://bit.ly/2SKbuwL 

 

Engeplus | Carlos Moisés reúne secretários e determina ações para acelerar entregas do 

Governo do Estado 

Governador determinou que os titulares de cada secretaria façam uma atualização do setor. | 

https://bit.ly/2RLGHim 

 

Engeplus | Criciúma inicia colocação da última camada asfáltica na Luiz Rosso 

Obras de revitalização dos 12 quilômetros, feitas com recursos do Município. | 

https://bit.ly/3fcZpHQ 

 

Portal Correio | Pollyanna Dutra se reúne com diretor-superintendente do DER e cobra 

obras para o Sertão 

Os pleitos da parlamentar, que já tinham sido enviados para o órgão via ofícios e 

requerimentos, foram dialogados e construídos junto com prefeitos e lideranças sertanejas. | 

https://bit.ly/3eEGQgJ 

 

Portal 27 | Wendel Lima tem reivindicação atendida com início das obras no bairro de 

Fátima Cidade Jardim 

Desde o ano passado o vereador tem pedido e solicitado a prefeitura, através de diversos 

requerimentos, a pavimentação e drenagem de várias ruas deste bairro. | 

https://bit.ly/3w3q4xN 

 

Dcmais | PG garante R$ 30 milhões para retomada de obras do Finisa 

Com o recurso de R$ 30 milhões, a Prefeitura deve retomar diversas obras de pavimentação em 

diferentes áreas da cidade, como o Corredor Santana, na região do Lago de Olarias, no Jardim 

Barreto, Vila Isabel, Dom Bosco, entre outras. | https://bit.ly/3tFKefq 

 

 

https://bit.ly/3y63Ywo
https://bit.ly/33CSz97
https://bit.ly/3uLbJ92
https://bit.ly/3uEGQD1
https://bit.ly/2SKbuwL
https://bit.ly/2RLGHim
https://bit.ly/3fcZpHQ
https://bit.ly/3eEGQgJ
https://bit.ly/3w3q4xN
https://bit.ly/3tFKefq


 

 

Dcmais | Obras em dois colégios estaduais serão entregues no segundo semestre 

Juntas, as obras somam investimentos de R$ 948.526,30 do Governo do Estado e deverão ser 

entregues no segundo semestre deste ano. | https://bit.ly/3hkNuKD 

 

Dcmais | Cadeia Pública de Ponta Grossa tem 60% das obras executadas 

A previsão é que a entrega seja feita ao Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) ainda 

neste ano. | https://bit.ly/3eB2X7E 

 

Dcmais | Pavimentação ligará Parque dos Sabiás com Jd. Ponta-grossense 

Serão investidos cerca de R$ 1,5 milhões em via alternativa a Rua Siqueira Campos. | 

https://bit.ly/3y1Ru8V 

 

Dcmais | UEPG e SEIL inauguram recapeamento asfáltico do campus Uvaranas 

O investimento de R$ 4,7 milhões foi executado com recursos próprios e com R$ 2 milhões da 

Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná (SEIL). | https://bit.ly/3o89tWE 

 

Dcmais | 25% das ruas de Ponta Grossa não têm pavimentação 

Atualmente, de acordo com a prefeitura de Ponta Grossa, cerca de 75% das ruas da cidade 

estão pavimentadas, contando com pouco mais de 2% de anti-pó e 2% de asfalto programado. | 

https://bit.ly/3f9WCiO 

 

Diário do Litoral | Avançam obras no Rio da Praia, em Bertioga 

As ruas Reverendo Augusto Paes D'Ávila (Rua da Câmara Municipal), Doutor Basílio Machado 

Neto (Rua do novo CEME) e Rua Maestro Inácio Pinto de Souza foram beneficiadas nesta 

semana. | https://bit.ly/3eCfDva 

 

Diário do Litoral | Novas Estradas Vicinais: Governo de SP quer investir R$ 1,2 bilhão e 

deve gerar empregos 

Obras vão modernizar mais de 1.500 kms de estradas municipais e gerar 15 mil empregos; 3 

vias da região do Vale do Ribeira serão beneficiadas. | https://bit.ly/3y3fGYp 

 

Diário do Litoral | Tenente Coimbra - Acordo entre Estado e concessionária prejudica obras 

na Baixada 

A Baixada Santista conta com diversas obras importantes em andamento e outras que sequer 

saíram do papel. | https://bit.ly/2RfkTMd 

 

São Roque Notícias | Prefeitura de Ibiúna pede a duplicação de estrada que liga a cidade à 

Mairinque 

As obras da Rodovia Bunjiro Nakao, que estavam, praticamente, paradas, devem voltar, nos 

próximos dias, após problemas enfrentados pela empreiteira responsável pela duplicação da 

estrada. | https://bit.ly/2SytD0f 
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