
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  14 a 20 de junho 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Ibraop irá realizar novo debate virtual, agora sobre a metodologia BIM 

A Diretoria Executiva do Ibraop – que se reuniu por videoconferência nesta sexta-feira, dia 18 

de junho – está trabalhando na captação de estudos e/ou auditorias desenvolvidas por 

Tribunais de Contas nessa área. | https://bit.ly/3wNXxwN 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | TCU utiliza notas fiscais como custo paradigma no cálculo de superfaturamento de 

obras públicas 

A estratégia do uso de documentos fiscais como referenciais de preços tem sido aplicada em 

processos de alta complexidade na área de infraestrutura, cujas obras apresentam insumos 

pouco usuais em empreendimentos convencionais e cujos referenciais de preços inexistem ou 

são de difícil mensuração. Entenda como o Tribunal atua nesses casos. | https://bit.ly/3wJ0HSl 

 

TCE-PE | Prefeitos multados por falta de plano para eliminar lixões 

Os gestores não encaminharam ao TCE o Plano de Ação, previsto pelo artigo 54 da Lei Federal 

nº 12.305/2010, para adequar o destino final dos resíduos sólidos urbanos e eliminar os 

chamados “lixões” naquelas localidades. | https://bit.ly/3cTtZpO 

 

TCE- TO | Produção e descarte corretos de resíduos sólidos é tema de Seminário 

Evento foi aberto nesta terça, 15, e reúne instituições públicas do Estado e municípios. | 

https://bit.ly/3iWBIHw 

 

TCE-TO | Análise técnico-financeira de resíduos é tema de palestra em seminário 

Exposição é do Auditor do TCE/TO Ikaro Cunha. | https://bit.ly/3gHNzaH 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

DNIT | DNIT assina contrato para obras de dragagem do Rio Madeira 

Com estimativa de dragar 1,2 milhão de m³ por ano, Autarquia inicia serviços no próximo mês. 

| https://bit.ly/3cWdnNT 

 

DNIT | No Paraná, DNIT segue com as obras de pavimentação da Estrada Boiadeira 

Autarquia é responsável pela fiscalização e projeto de execução dos serviços na BR-487/PR. | 

https://bit.ly/3zHHjXN 
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DNIT | Ministro da Infraestrutura vistoria obras de ampliação de capacidade da BR-070/DF 

Projeto é de extrema importância para melhoria da mobilidade urbana de Brasília e dos 

municípios no entorno. | https://bit.ly/2SjKl3W 

 

DNIT | DNIT finaliza a revitalização de mais um trecho da BR-060/MS 

Obra traz mais conforto aos usuários, reduz os acidentes, além de promover o turismo e o 

desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul. | https://bit.ly/3vJhaVF 

 

Estradas | Acesso em Santa Cruz na SP-327 será fechado para obras 

De acordo com a concessionária Cart, manutenção de dispositivo está programada para este 

domingo (20). | https://bit.ly/3xDi5s6 

 

Estradas | Obras na SP-284 mobilizam equipes no trecho de Assis a Martinópolis 

De acordo com a concessionária Eixo SP, serviços na rodovia seguem até domingo (20) com 

operação ‘Pare-e-Siga’. | https://bit.ly/3zG2PML 

 

Estradas | Concluída as obras de revitalização de trechos da BR-060, em MS 

De acordo com o DNIT, obra traz mais conforto aos usuários, reduz os acidentes, além de 

promover o turismo e o desenvolvimento econômico do Estado. | https://bit.ly/2UciXoU 

 

Estradas | Obras interditam a Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau 

De acordo com a concessionária Cart, servioços serão realizados até as 18h desta terça-feira 

(15). | https://bit.ly/3xyYclM 

 

Estradas | BR-163 tem trechos em obras de manutenção, em MS, nesta segunda (14) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 11 pontos distintos da rodovia; operação 

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

 

Portos e Navios | Porto de Suape inicia obra para aumentar produtividade dos cais e píeres 

Com duração de 3 meses, nivelamento de fundo de leito vai restaurar a profundidade original 

dos berços de atracação. | https://bit.ly/3zIjNu0 

 

Campo Grande News | Começam obras e Parque Cônsul Assaf Trad deve abrir ao público 

em 6 meses 

Revitalização prevê reforma e ampliação do espaço, além da construção de área administrativa. 

| https://bit.ly/2TJgfXP 

 

Campo Grande News | Obras interditam Fernando Corrêa por 25 dias e exigem paciência 

de motoristas 

Trecho foi interditado para realização de obras de implementação do corredor de ônibus, na 

Rui Barbosa. | https://bit.ly/3xEl0Ar 

 

Correio do Estado | Começam obras no Parque Cônsul Assaf Trad, abandonado há 12 anos 

na Capital 

A expectativa é que o espaço seja aberto ao público em 6 meses, a obra está orçada em R$ 1,1 

milhão. | https://bit.ly/3cWUYRg 

 

Correio do Estado | Drenagem na Rui Barbosa eliminará pontos de alagamento no centro 

de Campo Grande 

Obras avançam em direção à rotatória com a 14 de Julho e a Avenida Rachid Neder. | 

https://bit.ly/3cWiiOU 

 

Correio do Estado | Instalações elétricas do Aquário do Pantanal custarão R$ 6,6 milhões 

Expectativa é que todas as obras do Aquário terminem no primeiro semestre de 2022. | 

https://bit.ly/3xyf0t6 
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G1 | Ruas de Araguaína serão interditadas para demolição de pontes e obras de 

infraestrutura 

Interdições começam na próxima segunda-feira (21) e devem durar cerca de 60 dias. Pontes nas 

ruas Ademar Vicente Ferreira e Souza Porto serão derrubadas para dar lugar à canalização por 

onde passará a Via Norte. | https://glo.bo/2SJAEMt 

 

G1 | Vereadores de Maceió criam comissão especial e passam a fiscalizar obras de 

saneamento 

Objetivo é garantir que serviços não se estendam mais que o necessário e que haja um 

planejamento para evitar transtornos à população. Comissão quer acesso a contratos de obras 

executadas na capital pelo Município e pelo Estado. | https://glo.bo/3gRNq3l 

 

G1 | Obras de revitalização do Museu Municipal de Uberlândia são concluídas 

Foram realizadas modernizações, reparos e novas instalações. Espaço está situado na Praça 

Clarimundo Carneiro, em Uberlândia. | https://glo.bo/3vOQrqu 

 

G1 | Ponte Metálica, que liga Timon à Teresina, será totalmente interditada por 15 dias 

para obras na estrutura 

Interdição começa a partir de segunda-feira (21). Departamento Municipal de Trânsito 

(DMTRANS) de Timon divulgou mapa com rotas alternativas para evitar o trânsito pela Ponte 

Metálica. | https://glo.bo/35EDJQA 

 

G1 | Rodovia de Capão Bonito tem trecho interditado para obras de recuperação do 

pavimento 

Serviços estão sendo realizados entre o quilômetro 231 e 235 (sentidos leste e oeste), até as 

22h desta quinta-feira (17). | https://glo.bo/3cZjukM 

 

G1 | Indústria da construção avança em serviços especializados e cai em obras de 

infraestrutura, mostra IBGE 

Já a participação do setor público na indústria da construção caiu 11,1 pontos percentuais, 

passando de 41,4% em 2010 para 30,3% em 2019. | https://glo.bo/3cZH4xT 

 

G1 | Obras de duplicação são realizadas na BR-153 entre Bady Bassitt e José Bonifácio 

Etapas iniciais da obra incluem serviços de limpeza, supressão vegetal, implantação de 

passagens de fauna, drenagem e terraplanagem para a duplicação da rodovia. | 

https://glo.bo/3cZH1lH 

 

G1 | Avenida Niemeyer tem trânsito no esquema pare e siga para obras de recuperação de 

drenagem 

Desde terça-feira a região tem apresentado problemas no asfalto, com rachaduras e muro de 

contenção caído, de acordo com imagens. | https://glo.bo/3vKG7zX 

 

G1 | Motorista morre após carreta capotar em trecho de obras na SP-333 em Echaporã 

Acidente aconteceu nesta quarta-feira (16) após Francislei Tiago Nogueira, de 38 anos, perder o 

controle do veículo, que estava carregado com pedras. Trânsito segue em Sistema Pare e Siga. | 

https://glo.bo/3qhT56V 

 

G1 | Valença alerta sobre ação de falso fiscal de obras na cidade 

Segundo o governo municipal, suspeito está tentando agir em nome do Departamento de 

Fiscalização de Obras. Governo municipal. | https://glo.bo/3j5wbhT 
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G1 | Campinas implanta sistema on-line para acelerar liberação de alvarás de execução de 

obras 

Prefeitura informa que plataforma desburocratiza o processo, uma vez que centraliza dados 

necessários para diferentes secretarias em única ferramenta. Profissionais devem se 

responsabilizar por informações fornecidas e autorização para obras até 2.500 m² sai logo 

após o pagamento da taxa. | https://glo.bo/3gOl4ad 

 

G1 | Max Lemos é nomeado por Cláudio Castro secretário de Infraestrutura e Obras do RJ 

Deputado estadual assume a pasta no lugar de Bruno Kazuhiro. | https://glo.bo/3wKFszG 

 

G1 | Concessionária adota sistema 'pare e siga' para obras em rodovia de Capão Bonito 

Obras de recuperação de pavimento serão realizadas nesta terça-feira (15) entre o quilômetro 

226 e 224 (sentido capital) na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258). | 

https://glo.bo/3j5wt8t 

 

G1 | Obras da Fortaleza dos Reis Magos atingem 84% de conclusão em Natal 

Equipamento histórico é restaurado e reforma deve ser entregue até o fim de agosto deste ano. 

| https://glo.bo/3wNIL9t 

 

G1 | Obra do VLT interdita trecho da Avenida Campos Sales por quase um mês em Santos 

Trecho entre a Praça Iguatemi Martins e a Rua Vereador Freitas Guimarães será bloqueado a 

partir desta sexta-feira (18). Liberação da via acontecerá em 16 de julho. | 

https://glo.bo/2Si8dF5 

 

G1 | Segunda fase das obras na Ponte dos Barreiros começa nesta segunda-feira em São 

Vicente, SP 

A previsão inicial é que as obras durem cerca de 12 meses nesta fase. Licitação de concessão 

da reforma foi avaliada em R$ 33,7 milhões. | https://glo.bo/3wMxFS5 

 

Portal Correio | Pacote de obras anunciado por Cícero prevê 40 mil empregos e R$ 1 bilhão 

em investimentos; veja detalhes 

Plano Agora tem Trabalho prevê intervenções como a construção de duas novas UPAs, Clínica 

do Pet e ponte Mangabeira-Valentina. | https://bit.ly/3vVc3ln 

 

Portal Correio | Trecho da BR-230 é liberado nesta sexta após conclusão de obras do canal 

Acauã-Araçagi 

Obra tem investimentos federal e estadual, no valor total de R$ 1 bilhão e 42 milhões. | 

https://bit.ly/3gMg8Uq 

 

R7 | Governo assina acordos que podem fechar lixões e despoluir rios 

A despoluição de rios, a logística reversa de resíduos e a transformação de lixo em energia são 

os objetivos da cooperação. | https://bit.ly/3zNopyP 

 

R7 | Moradores de Camurugi aguardam obras desde 2020 

Promessa da prefeitura é que a obra de drenagem e pavimentação fique pronta até o fim do 

ano. | https://bit.ly/3zJ7Sfs 

 

Jornal de Brasília | Ibaneis visita obras da primeira UPA de Vicente Pires 

Na mesma manhã, Ibaneis assinou uma ordem de serviço no valor de R$ 35,6 milhões para 

obras estruturais na RA. Ao todo, Vicente Pires já recebeu cerca de R$ 600 milhões em 

investimentos até agora. | https://bit.ly/3zFrOzX 

 

Jornal de Brasília | TCDF investiga irregularidades em obras de hospitais de campanha 

A votação da corte foi unânime, seguindo o parecer do relator, deputado Renato Rainha. Os 

hospitais em questão têm 100 leitos cada um. | https://bit.ly/3iWfCot 
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Jornal de Brasília | Obras públicas geram 30 mil empregos no DF 

São cerca de 1,4 mil empreendimentos, sendo 200 de grande porte. O investimento é de R$ 2,6 

bilhões. | https://bit.ly/2TTjgVo 

 

Jornal de Brasília | TJDFT julga empresas que gerenciam o próprio lixo a contribuírem com 

taxa pública 

O especialista em direito tributário Tiago Conde, do escritório Sacha Calmon – Misabel Derzi 

Consultores e Advogados, a Lei 5.610/16 é inconstitucional e configura verdadeira violação a 

natureza tributária das taxas. | https://bit.ly/2SihOvB 

 

Isto É Dinheiro | Construção ensaiava recuperação no período pré-pandemia, mostra 

pesquisa do IBGE 

No período pré-pandemia, o setor de construção ensaiava uma recuperação após anos de 

perdas. | https://bit.ly/3diIBPN 

 

Isto É Dinheiro | IBGE: construção voltou a crescer em 2019, após dois anos de queda 

A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic) 2019, divulgada hoje (17) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que naquele ano o setor totalizou R$ 288 

bilhões, sendo R$ 273,8 bilhões em obras e serviços de construção e R$ 14,2 bilhões em 

incorporações. | https://bit.ly/3gPFtvE 

 

Isto É Dinheiro | Governo assina acordos que podem fechar lixões e despoluir rios 

A despoluição de rios, a logística reversa de resíduos e a transformação de lixo em energia são 

os objetivos de três acordos de cooperação assinados nesta segunda-feira (14) entre 

associações setoriais e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). | https://bit.ly/2SKueg4 

 

Agência Brasil | IBGE: construção voltou a crescer em 2019, após dois anos de queda 

Dados são da Pesquisa Anual da Indústria da Construção. | https://bit.ly/3j78ntE 

 

Gazeta Web | Vereadores de Maceió criam comissão especial e passam a fiscalizar obras 

de saneamento 

A Comissão espera ter acesso aos contratos das empresas envolvidas nas obras que estão 

sendo feitas na capital. | https://bit.ly/3gSRXSZ 

 

Gazeta Web | Câmara inicia fiscalização de obras de saneamento na capital e flagra 

trabalhos em horário de grande movimento 

Vereadores defendem que serviços precisam de um disciplinamento que inclua desde a hora 

em que vai ocorrer, o tempo que será realizado e, principalmente, como serão consideradas as 

condições das vias. | https://bit.ly/3iWqkv6 

 

Gazeta Web | Avenida Rotary fica parcialmente interditada para obras de saneamento a 

partir desta quarta 

Trabalhos ocorrerão das 19h às 15h; agentes da SMTT farão rondas na área para garantir a 

segurança viária dos maceioenses. | https://bit.ly/3wNPaBx 

 

Gazeta Web | Ministro do Turismo visita obras de restauração da Igreja dos Martírios 

Intervenção teve um investimento de 4,7 milhões e estão previstas para terminar em junho 

deste ano. | https://bit.ly/3d1hzMn 

 

Correio Braziliense | Ibaneis anuncia construção de novo viaduto e duplicação da DF-001 

As duas construções também beneficiarão os moradores do Jardim Botânico, Paranoá, Lago Sul, 

Mangueiral e São Sebastião. Serão investidos R$ 30 milhões nas obras. | https://bit.ly/3gV1kl4 
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Correio Braziliense | Obras de R$ 35 milhões em Vicente Pires vão gerar 600 empregos 

Ao todo, a região administrativa já recebeu cerca de R$ 600 milhões em investimentos. RA terá 

primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA). | https://bit.ly/3zEbH5D 

 

Metrópoles | Ibaneis participa de solenidade para iniciar obras em Vicente Pires 

As reformas incluem pavimentação de calçadas, de meios-fios, drenagem e urbanização. O 

investimento é de R$ 35 milhões. | https://bit.ly/3cXserG 

 

Metrópoles | GDF assina ordem de serviço para obras do viaduto da Epig nesta 2ª 

A construção do viaduto da Epig custará aproximadamente R$ 27 milhões e deve gerar 300 

empregos. | https://bit.ly/3zK7GMZ 

 

Agência Brasília | Viaduto do Sudoeste começa a ser construído 

Obras têm início nesta segunda-feira (21). Investimento do governo é de cerca de R$ 27 

milhões na estrutura, que vai gerar cerca de 300 empregos. | https://bit.ly/2SSZol9 

 

Agência Brasília | Avenida Paulo Hungria, no Gama, ganha asfalto novo 

Novacap trabalha na recuperação asfáltica de 700 metros da via, mais conhecida como ‘Rua do 

Comper’. | https://bit.ly/2SRkyAg 

 

Agência Brasília | Governador vistoria obras da primeira UPA de Vicente Pires 

Unidade de Pronto Atendimento terá capacidade de atender 4,5 mil pacientes por mês; Ibaneis 

também conferiu a finalização da ponte da Rua 4. | https://bit.ly/3d2Kvns 

 

Agência Brasília | Mais um passo para reestruturar Vicente Pires  

Ordem de serviço é assinada e libera mais obras de melhorias da cidade; investimentos serão 

de R$ 35,6 mi com geração de 600 empregos. | https://bit.ly/3zMZ1sW 

 

Agência Brasília | Rotatória da DF-440 quase pronta para a população 

Mais de 90% da obra foi executada e beneficiará cerca de 20 mil motoristas que passam pelo 

setor Nova Colina, Rota do Cavalo e região. | https://bit.ly/3wMIAex 

 

Agência Brasília | Obra de contenção no Morro do Piauí chega a 50% de execução 

A previsão é que o serviço do DER/DF seja concluído em aproximadamente 30 dias. Cerca de 

230 famílias serão beneficiadas. | https://bit.ly/3vVldON 

 

Agência Brasília | Fiscalização intensa garante segurança na construção do Túnel de 

Taguatinga 

Além de engenheiros da Secretaria de Obras e Infraestrutura, o GDF contratou uma empresa 

que supervisiona cada etapa de uma das maiores obras do DF. | https://bit.ly/2UkMpsV 

 

Agência Brasília | Brasília Ambiental concede licenças para obras do GDF 

Autorizações e licenciamentos seguem todos os protocolos exigidos pela legislação do Distrito 

Federal. | https://bit.ly/3vLcT3V 

 

Agência Pará | Em Placas, Estado anuncia investimentos e obras nas áreas de esporte, 

assistência social e cultura 

Governador firma convênios com o município para a construção do Monumento dos Pioneiros, 

uma quadra poliesportiva e o Centro de Referência de Assistência Social. | 

https://bit.ly/3qea0Yl 
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Agência Pará | Setran prossegue com obras de conservação e manutenção nas rodovias PA 

279 e PA 287 

O trabalho rotineiro e preventivo de conservação e manutenção das rodovias paraenses 

continua a todo vapor em todo o Pará. No Sul e Sudeste do Estado, as equipes trabalham nas 

rodovias PA-279 e PA-287. | https://bit.ly/3iZ5xHb 

 

Agência Pará | Em Parauapebas, execução de obras da Usina da Paz chega em nova etapa 

de cronograma 

Espaço que irá oferecer diversos serviços à comunidade tem previsão de entrega no segundo 

semestre de 2021. | https://bit.ly/3gLgXgo 

 

Agência Pará | Setran conclui obra de requalificação da PA 483 

Mais garantia de segurança para quem trafega na região nordeste do Estado. | 

https://bit.ly/3d2NNai 

 

Agência Pará | Governo do Estado entrega nova pavimentação da Estrada da Pirelli, em 

Marituba 

Programa 'Afalto Por Todo o Pará" assegurou também novo asfalto da Estrada Secundária da 

Pirelli, da Rua Padre Dubois e da Rua Rio Branco, num total de 8 Km. | https://bit.ly/3qnNAE4 

 

Agência Pará | Cosanpa já concluiu mais de 60% das obras da Estação de Tratamento de 

Esgoto Una 

Infraestrutura vai garantir o tratamento de 475 litros de esgoto por segundo, atendendo cerca 

de 90 mil habitantes das áreas centrais da capital. | https://bit.ly/3qn0HoT 

 

Agência Pará | Obras em Hospital de Monte Alegre ampliam atendimento no oeste do Pará  

Novo prédio demandou investimentos que somam mais de R$ 4,9 milhões. | 

https://bit.ly/3j06a3l 

 

Notícias do Acre | Governo firma parceria para construção de nova sede da Câmara 

Municipal de Rio Branco 

A Câmara de Rio Branco já dispõe de recurso garantido no valor de R$ 8,4 milhões, além do 

apoio de emendas parlamentares e recursos próprios para dar início às obras. | 

https://bit.ly/3gKGJkL 

 

Notícias do Acre | Balanço da Sedur mostra mais de cem projetos de infraestrutura em 

execução no estado 

Mais de cem projetos estão sendo realizados neste primeiro semestre de 2021, entre eles 

reformas, ampliações, obras de infraestrutura e novas edificações. | https://bit.ly/3gU9WbF 

 

Notícias do Acre | Governo realiza capacitação em Educação Ambiental e Resíduos Sólidos 

para ribeirinhos do Croa 

O governo do Estado realizou, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e 

Turismo (SEET), capacitação em Educação Ambiental e Resíduos Sólidos para 20 moradores que 

residem às margens do Rio Croa, localizado no Km 61 da Br-364, em Cruzeiro do Sul. | 

https://bit.ly/3j0PIja 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador lança o edital de licitação das obras de 

revitalização da orla de Matinhos 

O projeto de recuperação vai mitigar os efeitos provocados pela erosão marinha, além de 

contribuir para o controle das cheias na região e fortalecer, de maneira inédita, o turismo da 

região. | https://bit.ly/2TSoyR8 

 

 

 

https://bit.ly/3iZ5xHb
https://bit.ly/3gLgXgo
https://bit.ly/3d2NNai
https://bit.ly/3qnNAE4
https://bit.ly/3qn0HoT
https://bit.ly/3j06a3l
https://bit.ly/3gKGJkL
https://bit.ly/3gU9WbF
https://bit.ly/3j0PIja
https://bit.ly/2TSoyR8


 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo autoriza a construção de 65 casas em Califórnia, 

no Vale do Ivaí 

Residencial Maria Portelinha receberá um investimento de R$ 4,9 milhões financiados pela 

Cohapar por meio do programa Casa Fácil Paraná. Interessados devem se inscrever no site da 

Companhia. | https://bit.ly/3qeaoWC 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo lança edital de R$ 377 milhões para primeira fase 

de revitalização da orla de Matinhos 

Investimento previsto por parte do Governo do Estado nesta etapa é de R$ 377,85 milhões, 

com prazo de conclusão de 32 meses a partir da licença de operação. Neste momento serão 

revitalizados 6,3 quilômetros entre a Av. Paraná e o Balneário Flórida. | https://bit.ly/3xDtXKl 

 

Agência de Notícias do Paraná | Paraná lidera ranking de saneamento entre os estados do 

Sul 

O mais importante levantamento técnico do setor de saneamento aponta 176 municípios 

atendidos pela Sanepar com boa performance em quatro categorias do estudo da Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). | https://bit.ly/3d2YVDQ 

 

Agência de Notícias do Paraná | Curitiba lidera ranking de saneamento entre as capitais 

pela 5ª vez 

Cidade tem 97% de atendimento com rede coletora de esgoto e é a única capital na categoria 

Rumo à Universalização. | https://bit.ly/3xwG4ZQ 

 

Estado de Minas | Rio São Francisco vai ganhar ponte em estrada que faz ligação com 

Brasília 

Obra será construída no município de São Francisco, na MG-402, ligação com Pintópolis e 

Urucuia; estrada também liga o Norte de Minas a Brasília (DF). | https://bit.ly/3xGyN9I 

 

Estado de Minas | TJMG lança projeto para retomar obras públicas municipais paralisadas 

O Destrava-Minas-853 vai analisar os empreendimentos paralisados por liminares judiciais, 

expedidas no próprio órgão, e buscar a conciliação para liberar obras. | https://bit.ly/3gL8LMV 

 

Estado de Minas | Cidades de MG despontam em ranking de universalização do 

saneamento básico 

Uberlândia e Uberaba se destacam no levantamento da Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, à frente de BH. | https://bit.ly/3zDsKoe 

 

Engeplus | CCR ViaCosteira realiza obras na BR-101 Sul e pede atenção aos motoristas 

Trabalhos serão realizados entre os dias 14 e 20 de junho. | https://bit.ly/3wOeo2u 

 

Engeplus | Mais três unidades de saúde passam por reformas em Morro da Fumaça 

São cinco as estruturas que recebem por melhorias nos últimos dois anos. | 

https://bit.ly/3wQlLGW 

 

Portal 27 | Após pedido de vereador, bairro recebe obras de dragagem em Guarapari 

Os moradores do bairro Camurugi, que há muito tempo sofrem com problemas de 

infraestrutura e falta de saneamento básico, ganharam mais um apoio na luta pelos direitos 

deles e reformas para urbanizar a região. | https://bit.ly/2SJXjrZ 

 

Portal 27 | Prefeito acompanha e fiscaliza andamento de obras em Anchieta 

As visitas ocorreram em Iriri, Castelhanos, Recanto do Sol e Planalto. | https://bit.ly/2ShCPGJ 
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Dcmais | DER homologa licitação para obras entre Imbaú e Reserva 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou o resultado da 

licitação para pavimentar a PR-160, entre Imbaú e Reserva, na região dos Campos Gerais, um 

investimento de R$ 114.299.502,23. | https://bit.ly/2UrxM7h 

 

DCmais | Obras de pavimentação são retomadas em 11 regiões de PG 

A Prefeitura de Ponta Grossa retomou as obras de pavimentação em 11 regiões da cidade. | 

https://bit.ly/2UqpFIb 

 

Diário do Litoral | Perigo: STJ libera obras para tráfego de 'navios-bomba' no Porto de 

Santos 

Presidente do STJ, o ministro Humberto Martins suspendeu na quinta-feira a decisão que 

impedia o início das obras do terminal. | https://bit.ly/3gJRsMk 

 

Diário do Litoral | Em Guarujá, avenida passa por obras para reduzir alagamentos 

As intervenções contemplam uma nova rede de drenagem, que visa mitigar alagamentos na 

região. | https://bit.ly/3gH7Ugh 

 

São Roque Notícias | Governo de SP anuncia 1,7 bi para Estradas: Prefeitura afirma que 

contemplará Estradas da cidade   

O programa irá recapear a Rodovia Lívio Tagliassachi, a Estrada da Aeronáutica e a Rodovia 

Quintino de Lima. | https://bit.ly/3gVs3OH 

 

São Roque Notícias | R$250 mil para obras de pavimentação em convênio assinado pela 

Prefeitura com Governo do Estado  

O prefeito de São Roque divulgou que a Prefeitura assinou convênio com o Governo do Estado 

de São Paulo no valor de R$250 mil, recurso para obras de pavimentação do município. | 

https://bit.ly/3vLrtIO 

 

São Roque Notícias | Reunião na ARTESP: Prefeito pede aceleração nas obras de duplicação 

do acesso da Raposo Tavares 

Prefeito de São Roque informa que esteve em reunião, na sede da ARTESP, em São Paulo, 

reforçando pedido para aceleração na duplicação da alça de acesso da Raposo Tavares e a 

construção de uma nova saída da estrada, no quilômetro 58. | https://bit.ly/3iX9yMf 

 

São Roque Notícias | Obras em Fase Final: contorno municipal que liga São Roque a 

Mairinque recebe base do asfalto 

Tratores e outras máquinas estão em processo avançado de base do asfalto, com a rua 

praticamente toda recapeada de pedriscos, entrando nas últimas etapas para a conclusão da 

obra e inauguração deste acesso. | https://bit.ly/3vSfSI0 
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