
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 21 a 27 de junho 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AC | Servidores do TCE/AC Participam de Capacitação de Fiscalização de Obras 

Com o intuito de melhorar e ampliar as técnicas de fiscalização de obras públicas, o Presidente 

do Tribunal e Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro juntamente com 

mais 09 (nove) servidores participam do curso de Execução e Fiscalização de Obras Rodoviárias 

e Pavimentação Urbana. | https://bit.ly/3x2pWzt 

 

TCE-RO | Pesquisa do TCE-RO vai mostrar como o cidadão vê o serviço de licenciamento de 

obras em Porto Velho 

Disponível para qualquer cidadão, a pesquisa busca adesão da sociedade e dos profissionais 

que atuam na área e que buscam o serviço ofertado pela prefeitura. | https://bit.ly/3jlvpgO 

 

TCE-GO | Ex-gerente da Agetop multado por obra no Aeroporto de Cargas de Anápolis 

Projeto básico para a construção do canal de drenagem continha deficiências e irregularidades. 

| https://bit.ly/3w14j18 

 

TCE-TO | Tribunal e ATM retomam conversas sobre assessoria de engenharia nos 

municípios 

Parceria visa padronização de projetos e redução de custos. | https://bit.ly/2UNoyTb 

 

TCE-SP | Painel de Obras do TCESP será atualizado em outubro 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) informa aos seus jurisdicionados 

estaduais e municipais, por meio dos Comunicados SDG nº 32 e 33/2021, que o envio de 

dados do Cadastro de Obras será realizado semestralmente, abrangendo as informações 

relativas ao período de abril a setembro de 2021. | https://bit.ly/2SwVMFx 

 

TCE-RN | TCE alerta gestores acerca de prazos para cadastro de obras e serviços de 

engenharia em novo sistema 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) alerta os gestores potiguares para o cumprimento dos 

prazos previstos na Resolução nº 025/2020, que dispõe sobre o envio de informações acerca 

de obras e serviços de engenharia com valores iguais ou superiores a R$ 50 mil, por meio do 

sistema SIAI Obras, nova ferramenta que substituiu o Anexo 23 do SIAI. | 

https://bit.ly/2U4xweb 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

Governo Federal | Governo libera recursos para a construção da Praça da Praia de Lages, 

em Porto de Pedras (AL) 

Com investimentos federais, várias obras no estado avançam, como da Ecovia Norte, na capital 

Maceió. | https://bit.ly/3A115Oi 

 

Governo Federal | Obras de manutenção e conservação da BR-430/BA são concluídas 

Intervenções ocorreram em 30 quilômetros da via, entre os municípios de Bom Jesus da Lapa e 

Riacho de Santana. | https://bit.ly/3qsTdkp 
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DNIT | DNIT avança nas obras de pavimentação da BR-367/MG 

Autarquia inicia serviços de terraplenagem em um segmento de aproximadamente 15 

quilômetros. | https://bit.ly/3gZQE6g 

 

DNIT | DNIT realiza uma série de obras de manutenção ao longo da BR-163/PA 

Serviços buscam dar mais segurança aos usuários da rodovia federal. | https://bit.ly/3djLWhv 

 

DNIT | DNIT assina contrato para conclusão das obras do Contorno Rodoviário de Jataí 

Empreendimento dará fluidez ao fluxo de veículos de carga, além de reduzir o tempo de 

viagem dos usuários. | https://bit.ly/3x0ezrJ 

 

DNIT | DNIT acelera obra de pavimentação em concreto no Distrito de Cuiabá 

Obras na BR-163/364/MT entra em sua reta final e deve ser concluída até o fim do ano. | 

https://bit.ly/3xYQGAV 

 

Estradas | Obras no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) alteram tráfego 

De acordo com a concessionária Ecovias, serviços têm como objetivo manter a segurança viária, 

bem como o conforto dos usuários. | https://bit.ly/3qsS5gq 

 

Estradas | Obras em via marginal da BR-277, no PR, altera acesso ao bairro Presidente 

De acordo com a concessionária Ecocataratas, a partir desta segunda-feira (28), alça de acesso 

ficará bloqueada temporariamente. | https://bit.ly/3jpFZ6x 

 

Estradas | BR-163 tem obras e serviços de melhoria nesta sexta (25), em MS 

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

‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3dlRY0V 

 

Estradas | DNIT é processado pelo MPF por obra mal feita na BR-156, no Amapá 

Bueiro causou alagamentos e aumento no registro de doenças na aldeia Ahumã, às margens da 

BR-156. | https://bit.ly/3xW770Q 

 

G1 | Santa Casa de São José inicia obras de ampliação 

Com recursos do BNDES, hospital expande estrutura e capacidade de atendimento. | 

https://glo.bo/3hcOoqZ 

 

G1 | Justiça manda Caminhos do Paraná depositar R$ 369 milhões por obras não 

realizadas 

Decisão desta sexta (25) indica 13 obras não realizadas; concessionária de pedágio informou 

que vai cumprir a decisão e recorrer. | https://glo.bo/3jmCcXn 

 

G1 | Passagem de veículos é liberada após obras em trecho da MGC-462 que desabou 

entre Patrocínio e Perdizes 

Local foi interditado no dia 21 de dezembro de 2020 após fortes chuvas terem causado buraco 

na pista. | https://glo.bo/3A7KUih 

 

G1 | Projeto com recursos para retorno das obras do Hospital Regional de Juiz de Fora 

está em tramitação na ALMG 

Informações foram divulgadas durante uma Audiência Pública nesta quarta-feira (23) na Câmara 

Municipal. Trabalhos na unidade sofreram três paralisações. A última ocorreu em 2015 e 

continua por motivos como mudança da empresa executora e falta de dinheiro. Entenda o caso. 

| https://glo.bo/3xXoyOo 
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G1 | Atividade de reciclagem de resíduos sólidos é incluída na lei sobre uso e ocupação do 

solo em Divinópolis 

Projeto de lei, que visa a regulamentação da ação de coleta, triagem e beneficiamento, foi 

aprovado na sessão da Câmara desta terça-feira (22). | https://glo.bo/3y1iYdZ 

 

G1 | Obras do contorno viário da Grande Florianópolis devem ser concluídas até o fim de 

2023 

Prazo foi dado pela Arteris durante visita do ministro da infraestrutura na área de obras em 

Palhoça. Ministro "detonou rochas" e falou da BR-470 e do porto de Itajaí. | 

https://glo.bo/3AhrIij 

 

G1 | Prédio de 23 andares em obras ao lado do Mirante de Santana pode afetar medições 

da principal estação meteorológica de SP 

Moradores do bairro se mobilizaram e coletaram mais de 1.500 assinaturas contra obra. Lei de 

1971 impede que construções mais altas do que a estação sejam erguidas no entorno, mas 

construtora já iniciou demolição de casas e distribuição de panfletos do empreendimento. | 

https://glo.bo/3xWsEq6 

 

G1 | Vazamento de gás em obra da Prefeitura interdita quarteirões na Avenida 

Independência em Ribeirão Preto 

O bloqueio ocorre entre a Avenida Itatiaia e a Rua Ayrton Roxo na tarde desta quinta-feira (24). 

Conserto da tubulação já foi feito e não há risco para moradores e comerciantes da região. | 

https://glo.bo/3qv8jFU 

 

G1 | Obras deixam passagem de nível interditada na Avenida JK em Juiz de Fora no fim de 

semana 

A suspensão do trânsito ocorrerá entre 15h de sábado (26) e 7h de domingo (27). Algumas 

linhas de ônibus podem registrar atrasos. Veja as opções de desvio. | https://glo.bo/3qEPEHW 

 

G1 | Prefeito de João Pessoa anuncia pacote de obras em R$ 1 bilhão para educação, saúde 

e habitação 

Serviços incluem a construção de duas UPAs e da Clínica do Pet, a ponte Mangabeira-Valentina, 

mais de 3,8 mil novas unidades habitacionais e o Parque Jardim Três Ruas. | 

https://glo.bo/3y3OmIM 

 

G1 | Sanasa interrompe fornecimento de água na região de Barão Geraldo, em Campinas, 

para obras na rede; veja bairros 

Suspensão ocorre por conta de serviço de interligação de redes e substituição de macromedidor 

nesta terça-feira (22), das 8h às 17h. | https://glo.bo/3xgqe61 

 

G1 | Prefeitura de Uberlândia e Cohab vão assinar contrato de parceria para obras de 

infraestrutura no assentamento do Glória 

Vivem no local, também conhecido como Bairro Élisson Prieto, cerca de 2 mil famílias. 

Solenidade será nesta quarta (23) com presença do MPE, MPF e representante da associação dos 

moradores. | https://glo.bo/3x31lur 

 

G1 | Sesc anuncia início de obras de unidade em Limeira e previsão de término em 2024 

Ato simbólico para marcar início dos serviços ocorre na quinta-feira (24). Investimento será de 

R$ 164 milhões e prédio vai ficar no Jardim Olga Veroni. | https://glo.bo/2ULV0Fo 

 

G1 | Ruas na região central de Divinópolis são parcialmente fechadas para realização de 

obras da Copasa 

Copasa realizou obra de manutenção da rede de água nesta segunda-feira (21). | 

https://glo.bo/3gXZvoW 
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G1 | Obras em Ribeirão Preto causam bloqueios nas regiões das avenidas Independência e 

Luzitana 

Interdições acontecem nesta quinta-feira (24) para continuidade de construção dos corredores 

de ônibus. Transerp orienta motoristas a utilizarem rotas alternativas. | https://glo.bo/2UaEIpj 

 

G1 | Prefeitura de Augusto de Lima está com inscrições abertas para vagas destinadas às 

secretarias de Saúde e de Obras 

Inscrições terminam na próxima sexta (25) e podem ser feitas pela internet. Os salários estão 

entre R$1.100 e R$11.712,80. | https://glo.bo/3h2tBHT 

 

G1 | Obras da CCR RodoNorte nas rodovias do Paraná avançam para a reta final 

Cinco das seis obras de novas interseções em andamento já superaram o 70% de avanço; 

trabalhos são realizados nas BRs 277 e 376, além da PR 151. | https://glo.bo/360fvk6 

 

R7 | Bolsonaro libera R$ 38 milhões para concluir obras de barragens no RN 

Presidente afirmou que o projeto vai garantir o abastecimento de água elevará a produção e a 

economia da região. | https://bit.ly/3gZWRyP 

 

R7 | Obras de implantação de esgoto ampliam serviços de saneamento beneficiando mais 

de 25 mil pessoas em Campo Grande 

A Águas Guariroba deu início às obras de implantação da rede de coleta de esgoto nas regiões 

dos bairros da Vila Nasser, Nova Campo Grande, Aero Rancho e Rita Vieira em Campo Grande. 

A estimativa é de que as obras beneficiem mais de 25 mil pessoas com a implantação de mais 

de 85,8 mil metros […] O post Obras de implantação de esgoto ampliam serviços de 

saneamento beneficiando mais de 25 mil pessoas em Campo Grande apareceu primeiro em 

Diário Digital. | https://bit.ly/2UHuvkd 

 

R7 | SP: Metrô derruba 145 árvores para obras na zona leste e gera protesto 

Área do Complexo Rapadura vai abrigar pátio subterrâneo de trens e "tatuzão" vai iniciar 

escavações para extensão da Linha-2 Verde. | https://bit.ly/3qtZM6c 

 

R7 | Rogério Cruz visita Vanderlan em Brasília e solicita emendas para obras em Goiânia 

Adversários nas eleições do ano passado, os dois se encontraram no Senado. Prefeito de 

Goiânia pediu ao senador emenda para obras no Noroeste na capital e agradeceu por recursos 

destinados a construção de UBS na mesma região. | https://bit.ly/2UDQbxG 

 

R7 | Receita Federal alerta para novo formato de certidão de obra 

A Certidão de Regularidade de Obra de Construção Civil agora é emitida por meio do Serviço 

Eletrônico para Aferição de Obras, o Sero, com novo formato. | https://bit.ly/3w0s1ub 

 

R7 | MPF investiga qualidade da obra de residencial em VG 

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar a qualidade da obra do 

Residencial Santa Bárbara, em Várzea Grande. O conjunto habitacional foi entregue aos 

moradores em julho de 2020. | https://bit.ly/3A61Fuf 

 

Portal Correio | João Azevêdo entrega obras de mobilidade orçadas em R$ 15 milhões, em 

João Pessoa 

Obras de mobilidade urbana são demandas antigas da população dos bairros. | https://bit.ly/3jjOz6J 
 

Portal Correio | Justiça suspende licitação das obras do Terminal de Integração do 

Valentina, em João Pessoa 

Justiça aceitou ação de empresa que diz apresentar condições de concorrer, mas foi barrada 

pela prefeitura. | https://bit.ly/3dn3KZ5 
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Portal Correio | Prefeita agradece a Veneziano a destinação de recursos para obras em 

Bayeux 

Senador vai destinar recurso de R$ 400 mil para setor da saúde do município. | 

https://bit.ly/3jBvflF 

 

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 

 

Isto É Dinheiro | Prefeitura do Rio e MP firmam acordo para combate a obras irregulares 

O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ) e a prefeitura do Rio de Janeiro firmaram 

hoje (21) termo de cooperação para agilizar o combate às ocupações e às construções 

irregulares na capital fluminense. | https://bit.ly/3xWAD6y 

 

Gazeta Web | Prefeitura de Maceió conclui obras de drenagem em 17 ruas do bairro Village 

Campestre 

Próxima etapa é a pavimentação das vias, que só deve começar em setembro de 2021. | 

https://bit.ly/3jk7JcA 

 

Gazeta Web | Obras de reparo na Ladeira da Moenda começam hoje e devem durar dez 

dias 

Cabeceira da ponte está sofrendo um processo de erosão, o que apresenta um risco para 

moradores e condutores. | https://bit.ly/2Tf3zrO 

 

Gazeta Web | Indústria da construção civil de Alagoas gerou R$ 1,74 bilhão em obras e 

incorporações, aponta levantamento do IBGE 

De acordo com o órgão, o volume de recursos movimentados pelo setor alagoano ficou 

praticamente estável em relação ao ano anterior. | https://bit.ly/3qvnW0b 

 

Gazeta Web | Aeroporto de Maragogi: fragmentos de cerâmica são encontrados, mas obras 

continuam, afirma Iphan 

Segundo o Instituto, a estrutura tem 'potencial arqueológico' e não se tratou de um ato 

criminoso. | https://bit.ly/3qEXBwM 

 

Correio Braziliense | Sinalização asfáltica de 11 rodovias do DF passará por obras de 

restauração 

Trabalhos terão duração aproximada de dois anos e custo de R$ 13 milhões. Contrato prevê 

reposição e instalação de tachinhas, tachões refletivos e faixas de pedestres em 145km de 

pistas. | https://bit.ly/3y2nl8O 

 

Correio Braziliense | GO contrata BNDES para estruturação de concessões de 1,14 mil km 

em estradas 

Com mais esse contrato de estruturação, a carteira de projetos de concessões rodoviárias do 

BNDES passa a somar em torno de R$ 140 bilhões em investimentos em obras, informou o 

banco. | https://bit.ly/3x5Cy8K 

 

Correio Braziliense | Novo bairro para 52 mil pessoas 

Governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, ontem, termo de criação do Setor Habitacional Jóquei 

Clube. Obras começam no início de 2022. | https://bit.ly/3qwK4Hq 

 

Correio Braziliense | Viaduto da Samdu será interditado para obras do túnel de Taguatinga 

Após a interdição do viaduto, aqueles que desejarem seguir para a Avenida Elmo Serejo deverão 

passar pela via marginal do Centro e pelo novo acesso construído. | https://bit.ly/3h4aVHy 
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Agência Brasília | Obras no Corredor Eixo Oeste vão movimentar meio bilhão de reais 

GDF destrava projetos e recursos para melhorar mobilidade no percurso de 30 km mais 

movimentado do DF, entre o Sol Nascente e o Plano Piloto. | https://bit.ly/2UbVgwR 

 

Gazeta do Povo | Obra interrompe abastecimento de água e muda rodízio em Curitiba e 

São José dos Pinhais 

A obra teve início em janeiro de 2020, com investimentos de R$ 6,2 milhões, e a previsão é que 

seja concluída daqui a seis meses. | https://bit.ly/3js2Uhl 

 

Agência Pará | Convênio garante ampliação do sistema de água em São Miguel do Guamá, 

no nordeste do Pará 

Obra beneficiará quase 15 mil moradores dos bairros Umarizal, São Manoel e Maurício de 

Ataíde. | https://bit.ly/3h2G0vr 

 

Agência Pará | 56% das obras de ampliação do sistema de água de Castanhal, já estão 

concluídas. 

A obra irá atender mais de nove bairros. | https://bit.ly/3w3Gy8v 

 

Agência Pará | Estado pavimenta 4 km de vias urbanas no entorno da Arena do Oeste do 

Pará 

Com o Programa Asfalto Por Todo o Pará, governo garante urbanização e acesso seguro ao 

espaço multiuso. | https://bit.ly/2UCbLTd 

 

Agência Acre | Estado conclui parcialmente pavimentação asfáltica na Vila Custódio Freire 

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), 

concluiu a primeira etapa da pavimentação asfáltica na Estrada Irineu Serra, que dá acesso à 

Vila Custódio Freire, em Rio Branco. | https://bit.ly/3A7Dqf9 

 

Agência de Notícias do Paraná | A pedido do Estado, Justiça determina que concessionária 

deposite R$ 369 milhões por não executar obras 

O não-cumprimento da decisão acarretará em multa diária de R$ 1.150.000,00, a contar a 

partir do dia 2 de agosto, valor que corresponde aproximadamente ao valor arrecadado 

diariamente pela Caminhos do Paraná em suas praças de pedágio. | https://bit.ly/35X7GeG 

 

Agência de Notícias do Paraná | Escola em Santa Izabel do Oeste recebe nova quadra 

poliesportiva 

Parceria entre a Cohapar e o Fundepar resultou na reforma e construção de 105 unidades de 

ensino desde 2019. Outras 112 obras ainda estão em execução. | https://bit.ly/3jmS8ZK 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado aplica quase R$ 1 milhão e restaura rodovia de 

Anahy, no Oeste 

Serviços de conservação do DER/PR garantem mais segurança e conforto para condutores e 

passageiros na ligação rodoviária entre o município e a BR-369, parte do Anel de Integração. | 

https://bit.ly/3w7s9rY 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras autorizadas pelo Estado preparam municípios do 

Litoral para o período pós-pandemia 

A reforma e revitalização da estrutura do molhe de Matinhos, na Praia Mansa, é um bom 

exemplo da atenção do Governo do Estado no apoio ao Turismo, uma das mais importantes 

atividades econômicas da região. | https://bit.ly/3A6lhOT 
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Agência de Notícias do Paraná | Empresários apostam em mais empregos com recuperação 

da orla de Matinhos 

Moradores de Matinhos citam a necessidade de investimento desse porte em uma cidade cujas 

principais atividades econômicas estão diretamente ligadas ao comércio e o setor de serviços. | 

https://bit.ly/3A7RBRg 

 

Agência de Notícias do Paraná | Saúde desenvolve sistema de monitoramento de obras no 

Paraná 

O programa pretende aumentar a transparência e a rapidez nos processos. O documento que 

orienta o processo é a Resolução nº 470/2021. | https://bit.ly/3h3qmQq 

 

Agência de Notícias do Paraná | Após 20 anos de espera, Estado tira do papel projeto de 

desenvolvimento sustentável do Litoral 

Edital de licitação da primeira fase das obras de recuperação da orla de Matinhos lançado nesta 

segunda-feira (21) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior prevê investimentos de R$ 

377,85 milhões na revitalização de 6,3 quilômetros entre a Avenida Paraná e o Balneário 

Flórida. | https://bit.ly/3x9w7lq 

 

Estado de Minas | Hospital de Juiz de Fora terá R$ 167 milhões para obras paradas desde 

2017 

Recurso provém de parte da indenização de R$ 37,7 bilhões que a Vale pagará ao Governo de 

Minas; construção de Hospital Regional se arrasta há uma década. | https://bit.ly/2SxpkTk 

 

Estado de Minas | Obras no Centro de Ouro Preto causam dúvidas sobre preservação 

patrimonial 

Instalações de hidrômetros pela Saneouro têm causado indignação sobre descaracterização do 

conjunto arquitetônico. Empresa afirma que está cumprindo contrato. | https://bit.ly/35Ykvpb 

 

Estado de Minas | Obra no centro histórico de Ouro Preto é paralisada e a Saneouro é 

multada 

Concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto foi multada após moradores 

denunciarem obras que comprometiam o Patrimônio Cultural da Humanidade. | 

https://bit.ly/3639Rxi 

 

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

Concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização. | 

https://bit.ly/3A6UXnG 

 

Engeplus | Criciúma investe mais de R$ 6,6 milhões em obras de infraestrutura na grande 

Próspera 

Clésio Salvaro visitou as obras nesse sábado, dia 26. | https://bit.ly/3dqtELv 

 

Engeplus | Governo Federal vai recolocar no orçamento recursos para finalizar obras na 

Serra da Rocinha 

Falta pouco mais de um quilômetro de pavimentações e contenções para trecho ser concluído. | 

https://bit.ly/35Wcmll 

 

Engeplus | Prefeito de Timbé do Sul acredita que Serra da Rocinha seja inaugurada ainda 

em 2021 

Ministério da Infraestrutura já anunciou reposição de R$ 15 milhões no orçamento da obra. | 

https://bit.ly/2UaZo0p 

 

Dcmais | Acesso secundário de PG na PR 151 está com 80% das obras concluídas 

Acesso secundário de PG na PR 151 está com 80% das obras concluídas. | 

https://bit.ly/35XLHEv 
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https://bit.ly/2UaZo0p
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Diário do Litoral | Guarujá planta mais de 200 árvores em combate ao descarte irregular 

de lixo em ponto viciado 

Região está localizada na margem direita da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, na altura da 

Rua Idalino Pinez, conhecida como Rua do Adubo. | https://bit.ly/3jm9xBV 

 

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

Mairinque recebe base do asfalto 

As obras da Prefeitura de São Roque, no contorno entre São Roque e Mairinque, construção 

paralela à Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 65, que está em fase final. | 

https://bit.ly/3vSfSI0 

 

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

contemplará Estradas da cidade 

O município foi contemplado com o Programa Estrada Asfaltada, do Governo do Estado. | 

https://bit.ly/3gVs3OH 

 

São Roque Notícias | Vereador diz que prazo está atrasado e pede o término das obras no 

bairro Vila Vinhas em São Roque 

A finalização da pavimentação da rua Josefina, no bairro Vila Vinhas, estava previsto para 

terminar as obras no final de 2020, esta data foi prorrogada para julho deste ano, porém, as 

obras estão atrasadas e o prazo está prestes a vencer, novamente. | https://bit.ly/2T8Un8w 

 

São Roque Notícias | Obra de 1,9 milhão: São Roque é a 1ª cidade a entregar moradias para 

idosos no Programa Vida Longa 

Autoridades participaram da entrega das 20 casas do programa Vida Longa, em condomínio 

localizado na região central da cidade, na Rua São Paulo. | https://bit.ly/35YqoTj 

 

São Roque Notícias | Governo de SP afirma que autorizou 36.8 milhões para São Roque; 

Prefeitura anuncia mais de 11 mi 

Além do investimento na obra em São Roque de R$ 1,9 milhão para o Programa Vida Longa, 

o vice-governador também assinou autorização de novos investimentos para a cidade, 

autorizou R$ 34,1 milhões para obras do programa Estrada Asfaltada, Confirmou também a 

implantação de uma unidade do Poupatempo em São Roque. O Estado vai investir R$ 160 mil 

no projeto. Garcia fez a distribuição de 700 vouchers do programa Alimento Solidário e de Vale 

Gás para 51 famílias. E confirmou liberação da Secretaria de Desenvolvimento Regional de R$ 

700 mil para obras de infraestrutura urbana. | https://bit.ly/35W9mFh 

 

Correio do Estado | Estado assina contrato de R$ 100 milhões com o Banco do Brasil para 

obras em rodovias 

As duas frentes de trabalho serão em Ribas do Rio Pardo e Camapuã, importantes vias de 

escoamento de commodities agrícolas. | https://bit.ly/3AaslKo 

 

Correio do Estado | Ruas próximas à UFMS serão interditadas a partir desta quarta-feira 

para obras de drenagem 

Obras fazem parte do projeto de revitalização da Rua Rui Barbosa. | https://bit.ly/3dr3ici 

 

Campo Grande News | Moreninhas terão R$ 45 milhões em asfalto e R$ 15 mi vão para 

outras regiões 

Pacote de obras de R$ 60 milhões foi anunciado pelo secretário de Estado de Infraestrutura, 

Eduardo Riedel. | https://bit.ly/3jo2JDV 
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