
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  17 a 23 de maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Portal Nacional de Contratações Públicas é tema de artigo assinado por diretores 

do Ibraop 

A previsão da implementação de um Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) foi uma 

das inovações da recém sancionada Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021). | 

https://bit.ly/33XA4MN 

 

IBRAOP | Último dia para recebimento de artigos técnicos; Webinar sobre Nova Lei de 

Licitações será no dia 31 

O debate virtual organizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) 

sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021). | 

https://bit.ly/343LwGI 

 

IBRAOP | Ibraop alerta para possível inconstitucionalidade do artigo 159 da Nova Lei de 

Licitações e Contratos 

De acordo com o documento, o parágrafo único deste dispositivo continha outra disposição ao 

ser finalizado pelo Senado Federal | https://bit.ly/3yyO5Pl 

 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-GO | Ibraop terá webinar sobre Nova Lei de Licitações 

Hoje (21/mai) é o último dia para recebimento de artigos técnicos. Encontro será no dia 31. | 

https://bit.ly/3wwexav 

 

TCE-GO | Contratos de obras rodoviárias com decisões do TCE-GO serão novamente 

inspecionados 

Fiscalização vai abranger inicialmente três contratos de obras em rodovias goianas. | 

https://bit.ly/2QK0grq 

 

TCE-PR | STF inicia julgamento de recurso do TCE-PR sobre transporte coletivo em Curitiba 

Começa nesta sexta-feira (21 de maio) o julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do 

recurso apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) para fazer valer 

medida cautelar adotada em 19 de março. | https://bit.ly/3vf7UZE 

 

TCE-ES | Obras para contenção do mar em Marataízes tiveram irregularidades, e gestores 

serão punidos com multa 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) confirmou a existência de três 

irregularidades nos dois Pregões Presenciais realizados pela prefeitura de Marataízes, em 2016, 

para a prestação de serviços de contenção do avanço do mar e recuperação da orla municipal. | 

https://bit.ly/3wqUZ7d 
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TCE-SP | Mais de R$ 25 bilhões já foram gastos em obras paradas ou atrasadas no Estado 

O Estado de São Paulo iniciou o primeiro trimestre do ano com 1.156 obras atrasadas ou 

paralisadas. | https://bit.ly/3hLMvn7 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

G1 | TCE aponta 'sumiço' de aparelhos de ar-condicionado de estações de BRT e 

irregularidades em obras no Grande Recife 

Estações estão sem sistemas de refrigeração, previstos nas obras de requalificação. Consórcio 

diz que equipamentos foram roubados Ministério Público de Pernambuco foi acionado para 

investigar problema. | https://glo.bo/3yDd8k0 

 

G1 | Obras no pavimento provocam interdições parciais na SP-300 em Bauru 

Serviços serão realizados a partir desta segunda-feira (17) até quinta-feira (20) em dois trechos 

da rodovia, em datas e horários alternados. | https://glo.bo/3yDOe3N 

 

G1| TRF-2 mantém foro especial de Paes em processo sobre suposta fraude nas obras dos 

Jogos 2016 

Segunda Turma Especializada rejeitou recurso do MPF e manteve entendimento de que o 

prefeito do Rio deve responder no tribunal a acusações de corrupção passiva e fraude em 

licitação nas olimpíadas. | https://glo.bo/34b4yLl 

 

G1 | Praia Grande interdita trechos de avenidas para obras no sistema de captação de 

esgoto 

Bloqueios acontecem na Marechal Mallet, no bairro Canto do Forte, e na Diamantino Cruz 

Ferreira Mourão nos bairros Princesa e Melvi. A previsão é que todas as vias sejam liberadas até 

o dia 25 de maio. | https://glo.bo/2RHveAU 

 

G1 | Projeto de lei que obriga construtores a assinar termo de compromisso para controle 

da dengue em obras é vetado pela Prefeitura de Uberlândia 

Segundo o Município, há inconstitucionalidade na proposta do vereador Antônio Augusto 

Queijinho. Veto foi publicado nesta terça (18) e agora volta para apreciação do Legislativo. | 

https://glo.bo/3hOZjco 

 

G1 | Galeria pluvial da década de 1930 é encontrada durante escavação para obra do BRT, 

em Goiânia 

Segundo o Iphan, achado histórico está embaixo da estrutura da calçada do prédio do Grande 

Hotel. Galeria recebeu cuidados especiais para que seja preservada. | https://glo.bo/3uhABEa 

 

G1 | Obras alteram trânsito na Avenida Hilton Souto Maior, em João Pessoa, a partir desta 

terça-feira 

Obra será realizada pela iniciativa privada e tem um investimento no valor de R$500 mil. | 

https://glo.bo/3hPPKtV 

 

G1 | Em visita à Perdigão, governador de MG e ministro do Desenvolvimento anunciam R$ 

7,8 milhões para manejo de resíduos sólidos no Centro-Oeste 

Romeu Zema (Novo) e Rogério Marinho ainda visitaram Divinópolis; prefeito da cidade, Gleidson 

Azevedo (PSC), falou sobre a retomada das obras do Hospital Regional Público. | 

https://glo.bo/3fhdB3L 
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G1 | Pacientes são transferidos para anexo provisório em Monte Alegre após obras no 

Hospital Municipal 

Atendimentos passaram a ser realizados na casa de férias de uma congregação. Ajustes ainda 

estão sendo feitos. | https://glo.bo/3yBhyIf 

 

G1 | Trecho de avenida que dá acesso ao Porto da Ceasa, em Manaus, será interditado para 

obras 

Interdição tem como objetivo a revitalização da infraestrutura da malha viária da via, conforme 

prefeitura. | https://glo.bo/3wwBs5g 

 

G1 | Obras de implantação de viaduto interditam alças de acesso da Rondon a avenida em 

Bauru 

Bloqueio de entrada e saída da Avenida Cruzeiro do Sul, na pista sentido Lins, ocorre neste 

sábado (22). Motoristas vão ter duas alternativas de desvio. Obras das fundações do viaduto 

têm previsão de liberação em março de 2022. | https://glo.bo/3fhBTL7 

 

G1 | Obras em Viadutos do Contorno Norte transformarão trânsito em Maringá 

Recurso de R$16,9 milhões conquistado pela Prefeitura e aprovação de projeto permitiram 

início das obras. | https://glo.bo/3yAAGGp 

 

G1 | Cruzamento na região central de Campo Grande é interditado para obras; planeje 

rotas alternativas 

O cruzamento das ruas Sete de Setembro com a Padre João Crippa ficará interditado a partir das 

seis horas da manhã deste sábado (22). | https://glo.bo/3feg13h 

 

G1 | Prefeitura de São Vicente confirma empresa vencedora que fará obras na Ponte dos 

Barreiros 

De acordo com o município, ainda haverá a assinatura de contrato com a empresa vencedora e, 

apenas depois desta etapa, a administração poderá ter um prazo para o início das obras. | 

https://glo.bo/3hRANHE 

 

G1 | Moradores de Taubaté e Tremembé ficam sem água após obras em estação da Sabesp 

Empresa parou o abastecimento para um serviço no sistema elétrico da estação que foi feito 

pela EDP. Previsão é que fornecimento de água seja normalizado na madrugada desta sexta-

feira (21). | https://glo.bo/34f4nyW 

 

G1 | Estrada Rio da Paz é interditada para obras, em Cascavel 

Segundo a prefeitura, interdição ocorrerá durante o dia, por aproximadamente 10 dias. | 

https://glo.bo/2SrwTKL 

 

G1 | Acesso ao Jardim Cristo Redentor é interditado para obras em Ribeirão Preto, SP 

Bloqueio acontece nesta sexta-feira (21) para motoristas que passarem pela Avenida Ernesto 

Guevara La Serna. Veja rotas alternativas. | https://glo.bo/3vksdVA 

 

G1 | Canteiro de obras de prédio pega fogo no bairro Prado, na Região Oeste de Belo 

Horizonte 

Segundo a corporação, as chamas alcançaram a altura do muro e também teve muita fumaça. | 

https://glo.bo/2Rza1ct 

 

G1 | Faixa de avenida em Bauru é interditada para obras de melhorias no viaduto sobre a 

Rondon 

Emdurb informou que vai interditar a pista no sentido bairro - centro, no trecho do viaduto da 

Avenida Rodrigues Alves, a partir das 17h desta quarta-feira (19). Serviço deve durar 50 dias. | 

https://glo.bo/3ucEZnL 
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G1 | Câmara aprova abertura de crédito para as obras de revitalização da sub-bacia do Rio 

Formiga 

Valor autorizado na sessão desta segunda-feira (17) foi de R$ 550.973,97. | 

https://glo.bo/34fLv2x 

 

G1 | Obras de drenagem para a fase 2 do VLT são concluídas na Encruzilhada, em Santos 

Prefeito Rogério Santos e o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, 

vistoriaram as obras do VLT. Linha 2 deve ser entregue até o fim de 2022. | 

https://glo.bo/2QLfOuS 

 

G1 | Prefeitura conclui obras de recuperação de locais danificados pelas chuvas em Ubá 

Ao todo, foram construídos 13 gabiões em diversos pontos da cidade. No primeiro trimestre de 

2020, foram registradas enchentes e inundações; 400 pessoas ficaram desalojadas e 60 mil 

foram atingidas. | https://glo.bo/3bQrMuw 

 

R7 | Obra na ponte do Jaguaré interdita trecho da linha 9 da CPTM 

Usuários devem pegar ônibus a serviço da CPTM entre as estações Ceasa e Cidade Universitária 

neste sábado (22) e domingo (23). | https://bit.ly/3ffjyy5 

 

R7 | Presidente do STJ autoriza obras de expansão da Linha 2 Verde do metrô de SP 

O ministro acolheu um pedido da Companhia do Metropolitano de São Paulo e considerou que 

a manutenção da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que impediu o início dos 

trabalhos poderia 'trazer danos econômicos irreversíveis'. | https://bit.ly/3vjXTKP 

 

Isto É Dinheiro | Presidente do STJ autoriza obras de expansão da Linha 2 Verde do metrô 

de SP 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta 

terça-feira, 18, uma decisão que impedia o início das obras de expansão da Linha 2 Verde do 

Metrô de São Paulo. | https://bit.ly/3fekMd9 

 

Governo Federal | Obras atenderão 196 famílias em Petrolina (PE) 

Entre as benfeitorias, estão a implantação de um sistema de abastecimento de água e a 

recuperação da estrada de acesso aos locais. | https://bit.ly/3wtf7pk 

 

Agência Brasil | Bolsonaro inaugura ponte que aproxima 4 estados da Ferrovia Norte-Sul 

Investimento chegou a R$ 30 milhões. | https://bit.ly/3hQXFa4 

 

Gazeta Web | Collor aciona Ministério de Infraestrutura para obras viárias na BR-101 e 

drenagem pluvial em Maceió 

Após pedido de Jó Pereira, senador mobilizou pasta e deputada foi recebida pelo ministro 

Tarcísio Freitas. | https://bit.ly/3wBgGlj 

 

DNIT | Obras da segunda ponte entre Brasil e Paraguai avançam em Foz do Iguaçu 

DNIT é responsável por supervisionar os trabalhos, além de ter competência técnica para 

aprovar os projetos. | https://bit.ly/3yuYTOn 

 

DNIT | DNIT avança com obras de construção da IP4 de Envira 

Nova instalação portuária possibilitará mais segurança no transporte fluvial da região. | 

https://bit.ly/3uirPG8 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação da BR-316/PI 

Autarquia prevê entrega total do empreendimento no próximo ano. | https://bit.ly/2SdSZjY 
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DNIT | Governo Federal libera ponte que vai ligar os estados do Piauí ao Maranhão 

A ponte sobre o Rio Parnaíba vai alavancar o escoamento da produção de grãos. | 

https://bit.ly/3vpmcHa 

 

DNIT | Obras de elevação em trechos da BR-364/RO avançam no Estado de Rondônia 

Serviços evitam alagamentos no período de chuva do Rio Madeira e acontecem graças a uma 

parceria do DNIT com a Usina Hidrelétrica de Jirau. | https://bit.ly/3yFLtzh 

 

DNIT | DNIT recupera rodovias de região produtora de grãos em Mato Grosso 

Obras acontecem na BR-364/MT e na Travessia Urbana de Jaciara, na BR-163/364/MT. | 

https://bit.ly/3yADLX8 

 

DNIT | DNIT inicia serviços de cravação das estacas da ponte sobre o Rio Araguaia, em 

Luiz Alves, na BR-080/GO 

Obra favorecerá o desenvolvimento socioeconômico da região Centro-Oeste e de todo o país. | 

https://bit.ly/3vcRIbw 

 

DNIT | Melhorias na BR-319/AM e na BR-174/AM marcam 20 anos do DNIT 

Obras nas rodovias do Amazonas ao longo dos anos facilitam o deslocamento na região Norte 

do país. | https://bit.ly/3viVNLu 

 

DNIT | DNIT avança nas obras da ponte sobre o rio dos Sinos na BR-116/RS 

Empreendimento vai acabar com os congestionamentos na região de São Leopoldo. | 

https://bit.ly/3vcRTDI 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de construção do viaduto de acesso à Propriá em Sergipe 

Equipes da Autarquia concluíram a primeira etapa em maio. | https://bit.ly/3yuDBQR 

 

Correio Braziliense | Bolsonaro inaugura ponte que aproxima 4 estados da Ferrovia Norte-

Sul 

Durante o seu discurso, Bolsonaro lembrou que muitas obras inauguradas durante seu governo 

foram iniciadas em governos anteriores que acabaram por abandoná-las. | 

https://bit.ly/3wyCYUq 

 

Correio Braziliense | TJDFT determina que Novacap honre o pagamento das obras da Copa 

de 2014 

A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF e Territórios condenou a Novacap a pagar os 

prejuízos causados pelo não pagamento de contrato firmado com consórcio para obras no 

Estádio Mané Garrincha. | https://bit.ly/34bk1LJ 

 

Correio Braziliense | Viaduto do Parque da Cidade ao Sudoeste vai gerar 720 empregos 

Obras devem começar no próximo mês, com previsão de um ano de duração e valor de R$ 24,7 

milhões. Licitação foi feita em janeiro. | https://bit.ly/3yAo95E 

 

Estradas | Obras interditam trechos da SP-327 e de Estradas Vicinais 

De acordo com a concessionária Cart, serviços serão executados nesta segunda (24) e terça 

(25). | https://bit.ly/34bdr7O 

 

Estradas | Motorista, fique atento às obras na BR-163, em Mato Grosso do Sul 

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

e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/2Sp9NEA 

 

Estradas | Rodovias Gaúchas BRS-116, 290 e 470 recebem obras a partir deste sábado (22) 

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

serão realizados até o sábado (29). | https://bit.ly/3fhi5aD 
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Estradas | Obras na BR-163, no MS, acontece em 12 trechos, nesta quinta (20) 

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

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

 

Estradas | Obras e serviços na BR-163 geram bloqueios parciais, em MS 

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

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

 

Estradas | Rota 116 realiza obras em Nova Friburgo, nesta quarta (19) 

De acordo com a concessionária, será realizada a fresagem para recuperar o asfalto da RJ-116, 

entre a Av. Costa e Silva e a 7 de Setembro. | https://bit.ly/3viTqrX 

 

Portos e Navios | Construção pressiona por importação de aço após alta de preço 

A solicitação já tinha sido apresentada ao Ministério da Economia, a quem a Camex é vinculada, 

mas não foi discutida. | https://bit.ly/3fj4tvL 

 

Jornal de Brasília | Em encontro com Mourão, empresários da construção defendem novo 

licenciamento ambiental 

O texto-base que altera regras para licenças ambientais foi aprovado na semana passada pela 

Câmara e agora será analisado no Senado. | https://bit.ly/3yArVfk 

 

Agência Brasília | Parcerias entre comunidade e governo são sucesso 

Acesso para passagem do caminhão de lixo na Rua 3 é construído após morador recuar muro. 

Em outro ponto, estacionamento foi financiado por empresários. | https://bit.ly/3bSlFG9 

 

Agência Brasília | Marcada a licitação para o viaduto do Riacho Fundo 

Edital foi lançado nesta sexta-feira (21). Obras devem ter início no 2º semestre de 2021. | 

https://bit.ly/3fGKbuT 

 

Agência Brasília | Taguatinga, uma cidade em obras 

Equipes fazem mutirão de norte a sul. Mais de 3km de meios-fios pintados, novas calçadas, 

praças e parquinhos reformados e um lixão desativado. | https://bit.ly/3um157s 

 

Agência Pará | Estado garante muro de arrimo e urbanização da orla da Avenida Beira Mar, 

em Salinópolis 

Executada pela Sedop, as futuras obras têm como objetivo garantir mais segurança e 

infraestrutura ao município, potencializando o turismo e o comércio local. | 

https://bit.ly/3bQ2MUl 

 

Agência Pará | Obras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) está com 78% dos 

serviços concluídas 

O investimento em inteligência e integração é prioridade da política da Secretaria de Segurança 

Pública e Defesa Social (Segup). | https://bit.ly/3uhrNhu 

 

Agência Pará | Estado firma convênios para obras estruturais de transportes e turismo, em 

Bragança 

Governador oficializou parceria para reurbanização das orlas do Rio Caetés e da praia de 

Ajuruteua, e, ainda, de pavimentação da PA-450. | https://bit.ly/3fHrg3g 

 

Agência Pará | Seac realiza visita técnica nas Usinas da Paz do bairro do Bengui e da 

Cabanagem em Belém 

Equipe da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) realizou, na manhã desta 

quarta-feira (19), uma visita técnica em duas unidades das Usinas da Paz: a da Cabanagem e a 

do Bengui, na Região Metropolitana de Belém. | https://bit.ly/3oKhJMM 
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Agência Pará | Governo anuncia construção de terminal hidroviário em Aveiro e entrega 

mais de 800 cestas para vítimas das cheias 

O governo do Estado vai construir o primeiro terminal hidroviário de Aveiro, no oeste paraense. 

| https://bit.ly/3oIKppC 

 

Agência Pará | Governo entrega 5 KM de Asfalto em Aveiro e vai equipar hospital 

municipal 

O ato ocorreu nesta segunda-feira (17), sete meses e 12 dias antes do prazo de vigência do 

contrato da obra encerrar. | https://bit.ly/3yDBnP0 

 

Agência Pará | Passarela de concreto melhora a vida dos moradores de Afuá 

A obra tem o objetivo de melhorar a acessibilidade para os moradores de Afuá, no arquipélago 

do Marajó. | https://bit.ly/3fEP6Na 

 

Notícias do Acre | Gladson solicita ao BNDES prioridade na aprovação de projetos de 

infraestrutura do governo 

Em reunião com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Gustavo Montezano, o governador Gladson Cameli apresentou o pacotes de obras de 

infraestrutura, que já está executado no estado. | https://bit.ly/34g7g2d 

 

Notícias do Acre | Governo do Acre autoriza processos licitatórios de obras com emendas 

parlamentares que somam R$ 91 milhões 

O governo do Acre autorizou nesta quinta-feira, 20, o início dos processos licitatórios de obras 

com emendas parlamentares e recursos do Estado que juntos somam R$ 91 milhões. | 

https://bit.ly/2RAlKaN 

 

Agência de Notícias do Paraná | Biblioteca Central da UEM ganha auditório com 166 

lugares 

O anfiteatro tem área de 197 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 170 mil. Há 

acessibilidade, poltronas para pessoas com mobilidade reduzida e obesos, em conformidade 

com as normas técnicas, e palco de 48 metros quadrados. | https://bit.ly/3uiTcQ4 

 

Agência de Notícias do Paraná | Nova concessão de rodovias terá quase 1,8 mil 

quilômetros de duplicações 

No total, 3.327 quilômetros de rodovias integram o pacote, subdivididos em seis lotes, 

caracterizando o maior projeto de concessão do tipo em todo o Brasil. O valor em 

investimentos é o equivalente a 120 anos de orçamento federal para rodovias aplicado somente 

no Paraná. | https://bit.ly/3bQAA3G 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de duplicação da PR-412 vai alterar trânsito em 

Matinhos 

Usuários da Avenida Juscelino Kubitschek precisarão alterar sua rotina a partir da semana que 

vem. É importante respeitar a sinalização e as orientações dos funcionários da obra para 

manter a segurança de todos. | https://bit.ly/3bQ5kln 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado libera recursos para obras de Centro de Ciências 

da Saúde da Unioeste 

São R$ 4,1 milhões destinados à conclusão de um novo bloco para no Campus de Francisco 

Beltrão. No local, serão instaladas as estruturas clínicas e ambulatoriais para os cursos de 

Medicina e Nutrição. | https://bit.ly/3oIO2Mg 
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Agência de Notícias do Paraná | Esperada há 20 anos, obra do Tecnocentro de Londrina 

entra na reta final 

Com previsão de entrega para os próximos meses, a conclusão foi possível com a liberação de 

R$ 2,9 milhões do Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento e de Obras Públicas. | 

https://bit.ly/3fmvXkd 

 

Estado de Minas | Obras do Hospital Regional de Sete Lagoas serão retomadas depois de 6 

anos 

Governador Romeu Zema apresenta lista de ações previstas na região com os recursos do 

termo de reparação de Brumadinho. | https://bit.ly/3hQa5zh 

 

Engeplus | No Sul, governador vistoria obras das rodovias Jorge Lacerda e Jacob Westrup 

Carlos Moisés cumpriu agenda em municípios da Amrec e Amesc. | https://bit.ly/34b2X8B 

 

Engeplus | Obras de nivelamento de ruas provocam interdições no trânsito da área central 

de Criciúma 

Atenção dos motoristas deve ser nas ruas Agrimensor Cassimiro Milioli, Joaquim Nabuco. | 

https://bit.ly/3hQLHgU 

Engeplus | Criciúma recebe R$ 3,2 milhões do Governo do Estado 

Recursos são provenientes de emendas parlamentares. | https://bit.ly/3vmy50H 

 

Engeplus | Centro de Inovação do Bairro da Juventude recebe investimento de R$ 3,4 

milhões do Governo do Estado 

Governador visitou a instituição na tarde desta quinta-feira, dia 20. | https://bit.ly/3veoTLM 

 

Engeplus | Em Cocal do Sul, Carlos Moisés autoriza início das obras de pavimentação da 

SC-442 

Investimento é de R$ 8,4 milhões e trabalhos devem ser concluídos em 12 meses. | 

https://bit.ly/3ueYJXX 

 

Engeplus | Carlos Moisés vem ao Sul do Estado assinar ordem de serviço para obras da SC-

442 

Rodovia liga Cocal do Sul ao município de Morro da Fumaça. | https://bit.ly/3bO3fXe 

 

Engeplus | Serra da Rocinha: em reunião, ministro da Infraestrutura garante continuação 

das obras na BR-285 

Encontro com o Fórum Parlamentar Catarinense aconteceu na manhã de hoje. | 

https://bit.ly/3yzY06Z 

 

Portal 27 | Governador Casagrande dá inicio as obras do trevo e do viaduto de Carapina 

A obra é uma das prioridades do Governo do Estado na área de mobilidade e tem investimento 

de R$ 76,5 milhões. | https://bit.ly/3uiSPoA 

 

Dcmais | CPS inicia obras para pavimentação no Santo Antônio 

Ao todo, serão pavimentados 2500 m² através do Programa Asfalto Cidadão. | 

https://bit.ly/3yw3Vdz 

 

Dcmais | Obras na Souza Naves avançam e entram em fase ‘pré-asfáltica’ 

Internautas do dcmais perceberam nos últimos dias mudanças na construção da Trincheira do 

Sabará, que fica em uma das pontas da Avenida Souza Naves, trecho urbano da BR-373. | 

https://bit.ly/3fGTsmH 
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Dcmais | Prefeituras consolidam parceria para recuperação de estradas rurais 

As estradas rurais do bairro Olaria-Três Marcos estão passando por obras de reparo e 

manutenção executadas pela Prefeitura de Arapoti em parceria com a Prefeitura de São José da 

Boa Vista. | https://bit.ly/3ffig6f 

 

Dcmais | Rodonorte executa manutenção da Avenida Presidente Kennedy 

A partir deste sábado (22), a concessionária CCR Rodonorte irá realizar uma nova etapa dos 

serviços de manutenção do pavimento na região da Avenida Presidente Kennedy, trecho urbano 

da BR 376, em Ponta Grossa. | https://bit.ly/34dcU5d 

 

Dcmais | Parque Vila Velha conquista selo Aterro Zero 

O Parque Vila Velha entra para a história do turismo sustentável do Brasil como o primeiro 

parque de uma unidade de conservação do país a conquistar o selo Aterro Zero por sua Gestão 

de Resíduos Sólidos. | https://bit.ly/3ww8W3T 

 

Diário do Litoral | Bertioga inicia nova fase de obras de drenagem e pavimentação em 

Boraceia 

Além de descentralizar os serviços e levar mais qualidade de vida aos moradores, as melhorias 

também fazem parte das comemorações do mês de aniversário da cidade. | 

https://bit.ly/2RM3Gdz 

 

Diário do Litoral | Prefeita Antonieta vistoria obras da Avenida Oswaldo Cruz 

a prefeita Maria Antonieta de Brito visitou as obras de revitalização da Avenida Oswaldo Cruz, 

em Vicente de Carvalho. | https://bit.ly/3wsTkOw 

 

Diário do Litoral | Santos recolhe o equivalente a 265 mil caçambas de resíduos de obras 

A cidade conseguiu, nos últimos oito anos, criar uma cultura de descarte regular destes itens e 

atingiu a marca de 1.324.565,51m³ de materiais descartados de forma correta. | 

https://bit.ly/3fK06IW 

 

Diário do Litoral | Obra de drenagem para o VLT é finalizada em rua da Encruzilhada 

Os trabalhos foram iniciados há dois meses e integram uma série de intervenções necessárias 

para a implantação da linha 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que deve ser entregue até o 

fim de 2022. | https://bit.ly/3fHv1pj 
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