
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 23 a 29 de agosto 

 

 IBRAOP 

 

Ibraop | DIEX do Ibraop se reúne para definir programação técnica do XIX Sinaop 

Os principais temas a serem debatidos no XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

– o SINAOP – foram pauta de reunião realizada por videoconferência entre os membros da 

Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). | 

https://bit.ly/3kzTBel 

 

 SITE DE PARCEIROS 

 

Atricon | Acordo de Cooperação vai garantir ações voltadas para eficácia da Política 

Nacional de Resíduos sólidos no MA 

O resultado é o Termo de Cooperação Técnica que será assinado no próximo dia 02, às 10h, 

envolvendo um conjunto de 20 instituições com o objetivo de conjugar esforços visando à 

implementação de programas e ações interinstitucionais para a educação e fiscalização da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos nos entes fiscalizados TCE. | https://bit.ly/3ysbWyH 

 

Atricon | Webinar do Ibraop sobre Medina será na terça-feira, dia 31, às 14h30 

Com o tema “MeDiNa: o novo Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos”, o novo 

debate virtual do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) está próximo: será 

no dia 31 de agosto, às 14h30. A participação no evento não requer inscrição prévia. | 

https://bit.ly/3kBtXpj 

 

CNPTC | Ibraop realizará, no dia 31, webinar sobre MeDiNa: novo Método de 

Dimensionamento Nacional de Pavimentos 

Os auditores de controle externo do país, ou qualquer profissional interessado pelo tema do 

webinar, precisam ser pontuais ao acessar o Canal do Youtube do Ibraop 

– www.youtube.com.br/ibraoptv – uma vez que a transmissão será ao vivo. Perguntas e 

observações podem ser feitas pelo chat. | https://bit.ly/3gJaFxk 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MT | Capacitação sobre Sistema Geo-Obras 2021 tem início nesta segunda-feira (23) 

A Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta 

segunda-feira (23), à capacitação com 4 Turmas EaD Geo-Obras 2021 - Módulo Jurisdicionado. 

A capacitação, que se estende até 12 de setembro, será realizada pela plataforma de Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). | https://bit.ly/2WEPRjw 

 

TCE-GO | Evento do Ibraop tem apresentação de vídeo do TCE-GO 

Laboratórios de análise de asfalto estão entre os cases que serão mostrados. | 

https://bit.ly/3ysIskq 
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TCM-GO | Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia realiza curso de 

Auditoria de Conformidade 

A capacitação é para os auditores da SFOSEng. | https://bit.ly/3t0kGLA 

 

TCM-GO | Ibraop realizará webinar sobre MeDiNa: novo Método de Dimensionamento 

Nacional de Pavimentos 

Com o tema “MeDiNa: o novo Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos”, o Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) realizará novo debate virtual no dia 31 de 

agosto, às 14h30. A participação no evento não requer inscrição prévia. | https://bit.ly/3gIovA0 

 

TCE-RJ | TCE-RJ reafirma superfaturamento das obras da Linha 4 do metrô 

Linha 4 do metrô: TCE-RJ emite três acórdãos relativos ao superfaturamento das obras e à 

continuidade dos trabalhos na Estação Gávea. | https://bit.ly/3jtuTwV 

 

TCE-TO | Abertas as inscrições para o curso do SICAP Licitações, Contratos e Obras 

A capacitação com carga horária de 20 horas é auto instrucional e faz parte dos cursos 

contínuos ofertados pela Corte, por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon). | 

https://bit.ly/2WASVgH 

 

TCE-TO | Sexta Relatoria do TCE determina suspensão de licitação de R$ 2,5 milhões 

Inconsistências foram encontradas pela Caeng em processo licitatório no município de 

Marianópolis. | https://bit.ly/3BoPU1G 

 

TCE-TO | Estudos sobre gestão de resíduos sólidos é tema de apresentação do TCE/TO 

Exposição foi feita pelo auditor de Controle Externo Ikaro Peres Cunha ao Conselho Estadual do 

Meio Ambiente. | https://bit.ly/3sWKjg1 

 

TCE-TO | Tribunal de Contas fará apresentação de estudo sobre resíduos sólidos 

Levantamento será exposto em evento virtual promovido pelo Conselho Estadual de Meio 

Ambiente. | https://bit.ly/3gIKcQr 

 

TCE-MA | Acordo de Cooperação vai garantir ações voltadas para eficácia da Política 

Nacional de Resíduos sólidos no MA 

Em sintonia com esforços similares empreendidos pelo controle externo no plano nacional, o 

Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), por meio de seu Comitê de Sustentabilidade, vem 

construindo, desde 2020, um pacto com diversas entidades voltado para o enfrentamento 

desse aspecto crucial da questão ambiental. | https://bit.ly/3gGjeJ2 

 

   
 SITES DE NOTÍCIA 

 

CGU | CGU, PF e MPF combatem fraudes em obras na Prefeitura de Jangada (MT) 

Operação Scorpiones investiga esquema criminoso que envolve agentes públicos e empresários. 

Valor analisado em licitações é de quase R$ 5 milhões. | https://bit.ly/3zsMcDP 

 

Polícia Federal | Operação Scorpiones investiga fraude em processos licitatórios realizados 

pelo Município de Jangada/MT 

Esquema criminoso tinha por objetivo de favorecer indevidamente empresa que jamais havia 

executado obra pública. | https://bit.ly/3zrCstm 

 

G1 | Governo de SP anuncia retomada de obras do contorno da Tamoios 

Trabalho será feito pela concessionária Tamoios, que opera a rodovia. Previsão é de que seja 

entregue em 2023. | https://glo.bo/38o9KxI 
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G1 | Ponte da Amizade, que liga Timon a Teresina, será interditada neste sábado (28) para 

obras de manutenção corretiva 

Ponte que liga as duas cidades será interditada para obras de manutenção da iluminação. | 

https://glo.bo/3jpDdgR 

 

G1 | Obras das áreas de escape no Anel Rodoviário de BH podem começar em setembro, 

diz PBH 

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, estimativa é que as obras comecem ainda na primeira 

quinzena de setembro. | https://glo.bo/3gIHhXS 

 

G1 | Trecho urbano da SP-294 em Pompeia terá sistema 'pare e siga' durante um mês para 

obras no pavimento 

Tráfego ficará liberado em períodos alternados de 10 minutos para cada sentido das 7h às 17h, 

de segunda a sexta-feira. Previsão é que as obras terminem apenas no fim de setembro. | 

https://glo.bo/3mOAboR 

 

G1 | Relatório da CGU aponta prejuízos de mais de R$ 500 mil nas obras da barreira do 

Cabo Branco, em João Pessoa 

Valores superestimados teriam sido pagos à empresa responsável pela execução dos serviços, 

concluídos em novembro de 2020. | https://glo.bo/3sWXkpQ 

 

G1 | Bertioga anuncia investimento de R$ 30 milhões em obras de infraestrutura 

Valor será aplicado em drenagem e pavimentação em nove áreas da cidade. | 

https://glo.bo/3kyUjIz 

 

G1 | Fraude em licitações de obras públicas em MT é alvo de operação da PF 

Justiça também determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, sequestro de 

bens, bloqueio de previdência privada, além do afastamento de um servidor público de suas 

funções. | https://glo.bo/3sYJROE 

 

G1 | Santos dá início às obras da estação elevatória para evitar enchentes na Zona 

Noroeste de Santos 

Obra, que inclui a construção de uma comporta e um canal, custará R$ 37,5 milhões e tem 

prazo de até 24 meses para conclusão. | https://glo.bo/3mJRZS2 

 

G1 | Gilmar Mendes encerra ação penal contra Serra por supostas irregularidades nas 

obras do Rodoanel 

O ministro do STF anulou busca e apreensão, além das quebras de sigilos contra o senador 

licenciado. | https://glo.bo/3gJlDmq 

 

G1 | Obra em rotatória de rodovia gera interdições a partir deste sábado em Limeira 

Intervenções ocorrem na rotatória da Rodovia Deputado Laércio e seguem até 3 de setembro. 

Desvios no trânsito estão programados; veja orientações. | https://glo.bo/3Dn5EUV 

 

G1 | PF faz operação contra o desvio de verbas públicas para obras em escolas no interior 

do AM 

Investigações apontam fraude em contratos de reforma e ampliação de 11 escolas municipais 

de São Gabriel da Cachoeira em 2018. | https://glo.bo/3gKPZ8d 

 

G1 | Obras em novo Ecoponto Zona Norte começam na quarta-feira em Juiz de Fora 

O Ecoponto Zona Norte será no Bairro Barbosa Lage, e deve ser entregue na segunda quinzena 

de outubro. | https://glo.bo/3gLsxaL 
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G1 | Obras em reservatório de Mogi das Cruzes afetam abastecimento em mais de 70 

bairros nesta quarta; veja lista 

Serviço está programado para começar às 22h e ser concluído às 2h de quinta-feira (26). | 

https://glo.bo/3sUVvKl 

 

G1 | Obras alteram rodízio de água em Curitiba e Região Metropolitana até 3 de setembro; 

veja como fica 

No começo de agosto, Sanepar retomou modelo de revezamento mais rígido, em que a 

população fica até um dia e meio sem água e um dia e meio com água. | https://glo.bo/3jpAJPG 

 

G1 | Em vídeo, PM anuncia obras em bairro dominado por milícia em Nova Iguaçu e 

agradece a vereador investigado 

Corregedoria da Polícia Militar afirmou que vai apurar as denúncias contra o PM André Luiz 

Marques. | https://glo.bo/3zrNPSb 

 

G1 | Tubulação se rompe em obras na Av. Magalhães Neto e fornecimento de água é 

suspenso em três bairros de Salvador 

Embasa afirmou que técnicos foram enviados para reparar os danos e prevê. O serviço foi 

finalizado por volta das 15h e abastecimento começou a ser regularizado, de forma gradativa. | 

https://glo.bo/3ywAGFX 

 

G1 | Prefeitura do Rio anuncia aporte de quase R$ 9 milhões para retomada de obras do 

corredor Transbrasil 

A verba será utilizada para recapeamento das pistas e construção das estações do BRT que 

trafegará na via. | https://glo.bo/3ktgIHm 

 

G1 | Trecho da BR-101 perto da UFPE é interditado para obras e altera trânsito e linhas de 

ônibus 

Serviço de reparação da pista, de acordo com DER, deve ser concluído em até dois meses. Sete 

linhas de ônibus têm itinerário modificado. | https://glo.bo/3zs85Tv 

 

G1 | Mutirão contra o Aedes aegypti recolhe mais de 20 mil quilos de resíduos sólidos em 

Divinópolis 

Balanço divulgado na quinta-feira (26) é referente ao trabalho feito no mês de julho. Região 

Sudoeste foi a que teve mais materiais recolhidos. | https://glo.bo/3DvYUE3 

 

G1 | Ibama apreende carga de resíduos sólidos com suspeita de contaminação no Porto de 

Santos, SP 

De acordo com o Instituto, empresa transportadora foi impedida de movimentar materiais. | 

https://glo.bo/3sWY1iW 

 

DNIT | DNIT assina contrato para obras de construção remanescentes da IP4 de Parintins 

A previsão é que a obra do muro de contenção seja entregue no primeiro semestre de 2022. | 

https://bit.ly/38CBE9v 

 

DNIT | DNIT segue avançando com as obras de adequação no Contorno Oeste de 

Cascavel/PR 

Empreendimento na BR-163/PR é realizado por meio de parceria com Itaipu Binacional e 

Governo do Estado do Paraná. | https://bit.ly/3sUpSk2 

 

Isto É Dinheiro | Em SC, Balneário Camboriú realiza obra para aumentar faixa de areia de 

praia 

As obras de alargamento, cujo contrato é de R$ 66,8 milhões, foram iniciadas em março. O 

projeto prevê aumento de 25 metros de largura para 70 metros até outubro, conforme a 

previsão da gestão local. | https://bit.ly/3gKDrxv 
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Governo Federal | Após oito anos, Governo Federal conclui duplicação de 168 quilômetros 

da rodovia Cuiabá-Rondonópolis 

Último trecho da BR-163/364/MT foi entregue na sexta-feira (20) pelo ministro Tarcísio Gomes 

de Freitas. | https://bit.ly/2WxrfZV 

 

Senado Federal | Adiada votação de projeto que permite obras nas margens de cursos 

d'água 

De iniciativa do senador Jorginho Mello (PL-SC) e relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-

AM), o texto altera o Código Florestal, atribuindo aos municípios o dever de regulamentar as 

faixas de restrição à beira de rios, córregos, lagos e lagoas nos seus limites urbanos. | 

https://bit.ly/2WyeT3O 

 

Senado Federal | Plenário pode votar projeto que passa aos municípios poder de decisão 

em obras em faixa marginal de curso d'água 

O Plenário tem sete itens na ordem do dia desta quarta-feira (25). Entre as matérias que podem 

ser votadas está a que muda regras do Código Florestal a respeito de obras em faixas 

marginais de qualquer curso d'água, dando aos municípios a prerrogativa de regulamentar 

essas ações, por meio de seus planos diretores. | https://bit.ly/2Y83Pel 

 

R7 | Balneário Camboriú faz obra para aumentar faixa de areia da praia 

Obras de alargamento custaram R$ 66,8 mi e foram iniciadas em março. Ideia é que os 

arranhas-céus não façam sombra na praia. | https://bit.ly/3yAEXsk 

 

R7 | Obras alteram circulação de trens na linha 3-Vermelha e 9-Esmeralda 

Passageiros têm como opção ônibus do sistema Paese ou a transferência gratuita para as 

demais linhas do transporte público. | https://bit.ly/3DwlEUv 

 

R7 | Número de cidades da PB que destinam lixo corretamente sobe 457% em três anos 

O número de municípios paraibanos que fazem a destinação correta dos resíduos sólidos 

aumentou de 28, em 2018, para 156, em 2021, um crescimento de pouco mais de 457%. Esse 

aumento é resultado do projeto “Fim dos Lixões”, desenvolvido pelo Ministério Público da 

Paraíba em parceria com MPF, Sudema, Ibama, Federação das Associações dos Municípios da 

[…]. | https://bit.ly/3zuCKzD 

 

Gazeta Web | Obras de revitalização mudam visual de mirantes para atrair visitantes e 

moradores em Maceió 

Proposta de requalificação das áreas tem como principal objetivo valorizar os bairros e seus 

frequentadores. | https://bit.ly/3sZJL99 

 

Gazeta Web | Obras de esgotamento sanitário interditam trecho de via na orla de Cruz das 

Almas 

Previsão é que o serviço seja finalizado em até 90 dias; os trabalhos foram divididos em etapas. 

| https://bit.ly/3mKCo4s 

 

Gazeta Web | JHC anuncia investimento de R$ 28 milhões para obras de asfalto e 

pavimentação em Maceió 

Objetivo é garantir melhorias no tráfego, mobilidade e segurança para os moradores da 

comunidade e motoristas. | https://bit.ly/3gO15sX 

 

Correio Braziliense | Obras de Túnel de Taguatinga ficarão prontas até julho de 2022, 

segundo GDF 

Túnel no centro da cidade estará até 70% concluído em dezembro e ficará pronto no fim do 

primeiro semestre de 2022. Passagem subterrânea terá 1km de extensão e duas vias paralelas, 

o que desafogará o trânsito na região. | https://bit.ly/3gL8jOs 
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Correio Braziliense | Viaduto da Epig: promotoria do MPDFT pede na Justiça suspensão de 

obras 

A 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística ajuizou uma ação civil pública com 

pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das obras do viaduto da Epig. | 

https://bit.ly/3DzvRQi 

 

Metrópolis | Promotoria de Ordem Urbanística pede suspensão de obras de viaduto na 

Epig 

Para o MPDFT, o projeto na Epig foi iniciado sem a devida participação popular e em desacordo 

com outras exigências legais. | https://bit.ly/3gNeNfD 

 

Metrópoles | Moradores do Sudoeste protestam e param escavadeira em obra da EPIG 

Grupo protesta contra a retirada de área verde da Avenida das Jaqueiras e as proporções da 

obra do viaduto entre o Parque e o Sudoeste. | https://bit.ly/3zwXTcr 

 

Agência Brasília | Obras de implantação de rede de abastecimento de água no Recanto das 

Emas 

Terracap publicou edital para contratação de empresa especializada para execução das obras. A 

licitação será realizada no dia 20 de setembro, às 10h. | https://bit.ly/3gLclX6 

 

Jornal de Brasília | Região norte do DF terá obras de fornecimento de água 

Do dinheiro total, R$ 3.666.117,68 foram destinados a execução das obras e R$ 1.320.891,12 

a aquisição da tubulação). | https://bit.ly/3kCO8TV 

 

Jornal de Brasília | Justiça determina suspensão de obras de viaduto na Epig 

Medida atende a um pedido do Ministério Público. Moradores do Sudoeste protestam contra 

o viaduto. | https://bit.ly/38sr2Ke 

 

Estradas | Trevo da ligação Marília-Assis terá obras no pavimento, nesta segunda (30) 

De acordo com a concessionária Cart, motoristas terão rotas alternativas durante fechamento 

das alças. | https://bit.ly/38q7E0a 

 

Estradas | Motorista, fiquem às obras de manutenção na BR-163, em MS 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 16 pontos distintos da rodovia; operação 

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

 

Estradas | Obras na Raposo Tavares (SP-270) recuperam o pavimento, em Assis 

De acordo com a concessionária Cart, serviços serão realizados entre os km 234 e 234, das 8h 

às 16h3o desta quarta-feira (25). | https://bit.ly/2WCYwDh 

 

Estradas | Concessionária realiza obras de conservação na BR-101, em Santa Catarina 

De acordo com a ViaCosteira, serviços serão realizados entre segunda (23) e domingo (29). | 

https://bit.ly/2Y84ht3 

 

Estradas | Após oito anos, fica pronta a duplicação de 168 Km da Cuiabá-Rondonópolis, em 

MT 

Obra sob responsabilidade do Governo Federal finalmente foi liberada ao tráfego na sexta-feira 

(20). | https://bit.ly/3gKFyBr 

 

Estradas | BR-163, em MS, tem obras com interdições parciais, nesta segunda (23) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 16 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/38mkv3o 
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Agência Pará | Obras de construção e pavimentação da vicinal Sococo, em Moju, irão 

mudar realidade no município 

Ato oficial neste sábado (28) contou com a presença do governador Helder Barbalho, que deu 

início a uma das obras mais esperadas pelos moradores locais. | https://bit.ly/3DomjHw 

 

Agência Pará | Governo do Estado assina Ordem de Serviço para obras na PA-450, em 

Bragança 

Durante a agenda, o governador Helder Barbalho também entregou equipamentos para 

agricultura familiar no município. | https://bit.ly/3jtKWeb 

 

Agência Pará | Governo inclui Curralinho, no Marajó, em obras de pavimentação urbana 

A iniciativa vai melhorar a trafegabilidade em um dos principais corredores viários da sede 

municipal. | https://bit.ly/3t1P3Rv 

 

Agência Pará | Estado autoriza início da revitalização da PA-450, entre Bragança e 

Tracuateua 

Em parceria com a Prefeitura de Bragança, a obra vai garantir a melhoria do tráfego na rodovia 

estadual. | https://bit.ly/3ysKKzV 

 

Notícias do Acre | Governo firma parceria com Prefeitura de Sena Madureira para realizar 

obras de infraestrutura 

O objetivo é realizar obras para beneficiar a população. | https://bit.ly/38p3Zjh 

 

Notícias do Acre | Governo garante apoio da Caixa Econômica Federal para financiamento 

de obras 

O governo do Estado, por meio de representantes da Secretaria de Infraestrutura do Acre 

(Seinfra), reuniu-se com a Gerência Executiva de Governo (Gigov) da Caixa Econômica Federal, 

para tratar sobre o recurso de mais de R$160 milhões que serão investidos em obras de 

infraestrutura. | https://bit.ly/3mN9all 

 

Estado de Minas | Kalil e Marília: obras em avenida entre BH e Contagem começam em 15 

dias 

Sem 'politicagem', prefeitos oficializam parceria; melhorias devem desafogar trânsito e 

beneficiar transporte coletivo. | https://bit.ly/3gHF2UM 

 

Estado de Minas | Por obras em avenida, Kalil e Marília assinam acordo entre BH e 

Contagem 

Ideia é que acordo impulsione melhorias na Avenida Xangrilá, que fica na divisa entre as 

cidades. | https://bit.ly/3kFKRTM 

 

Estado de Minas | Prefeitura de BH fecha acordo e vai assumir construção de escape no 

Anel 

Trecho a ser contemplado é conhecido como 'descida do Betânia', palco de diversos acidentes. 

Obra foi orçada em torno de R$ 2 milhões. | https://bit.ly/2WDuhvG 

 

Estado de Minas | Obras na Rua Direita são retomadas, mas não serão entregues para o 

feriado 

Tradicional via de Ouro Preto está com intervenções desde junho e, após suspensão do Iphan, 

não será liberada a tempo do 7 de Setembro. | https://bit.ly/3yszFPu 

 

Agência de Notícias do Paraná | Porto explica detalhes da obra de derrocagem a 

comunidades das ilhas 

Visitas aconteceram nas ilhas do Valadares, Teixeira, Europinha, Amparo, Eufrasina, Piaçaguera 

e São Miguel. Foram apresentados dados da obra de desmonte de rochas, explicados os 

cuidados ambientais e de navegação na região. | https://bit.ly/2Yaghu6 
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Agência de Notícias do Paraná | Obra da Ponte da Integração Brasil-Paraguai atinge 67% de 

execução em agosto 

A ponte terá 760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros – o maior da América 

Latina. Serão duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e 

calçada de 1,7 metro nas laterais. Sua estrutura será maior que a primeira ponte de ligação ao 

Paraguai, a Ponte Internacional da Amizade, e se localiza a cerca de 10 quilômetros de distância 

desta. | https://bit.ly/2WxHiY2 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador libera R$ 14,2 milhões para pavimentação de 

estradas rurais em 15 municípios 

São mais de 50 quilômetros a serem pavimentados pelo programa Estradas Rurais Integradas. 

Investimento melhora a qualidade de vida dos moradores das regiões contempladas, além de 

agilizar a infraestrutura e a logística do agronegócio nos municípios. | https://bit.ly/3kFN8yi 

 

MidiaMax | Ainda em obras, Parque dos Poderes muda trânsito e tem novas opções para 

estacionamento 

A partir desta terça-feira, apenas uma das pistas da Avenida Desembargador José Nunes da 

Cunha, que dá acesso as secretarias, estará bloqueada. | https://bit.ly/3Dw2Qoe 

 

São Roque Notícias | Governo autoriza R$ 96 milhões para a Raposo Tavares e anuncia 

Bom Prato em Cotia 

Na manhã desta sexta-feira, 27, o Governador João Doria esteve em Cotia e anunciou que o 

município conquistou R$96 milhões em investimentos para o projeto de mobilidade na rodovia 

Raposo Tavares, uma unidade do Bom Prato e Vale Gás. | https://bit.ly/3gH3JAG 

 

Correio do Estado | Obras do Reviva da Melhor Idade começam em 2022 com recurso de 

R$7 milhões 

Apartamentos serão para idosos de baixa renda e aluguel deverá ser de até R$ 250. | 

https://bit.ly/3kDlNwI 

 

Correio do Estado | Com investimentos de R$ 9 milhões, Estádio Morenão deve ser 

revitalizado 

Pacote de obras prevê ainda construção de piscina olímpica e de novo acesso ao bairro 

Moreninhas. | https://bit.ly/3mXcTNF 

 

Correio do Estado | Em campanha, Trad empresta R$ 95 milhões para obras na Capital 

Prefeitura alega ter mais de R$ 500 milhões disponíveis no orçamento para comprometer com 

financiamentos. | https://bit.ly/2WuQNaq 

 

Campo Grande News | Com recurso de R$ 7 milhões, Vila da Melhor Idade será construída 

perto do Horto 

Serão 40 unidades habitacionais destinadas pela prefeitura ao aluguel social. | 

https://bit.ly/3kAeOVl 

 

Campo Grande News | Com 20% de obras executadas, quadra modelo mostra como vai 

ficar o Centro 

Estiagem vem ajudando obras do Reviva, que estão com várias frentes de serviço na Capital. | 

https://bit.ly/3mIqmIJ 

 

Campo Grande News | Com prazo de até 8 meses para obras, nova Cidade do Natal fica 

para 2022 

Prefeitura assinou contrato para início das obras. | https://bit.ly/38mmBjM 
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Campo Grande News | Reinaldo vistoria “uma das obras mais importantes de Mato Grosso 

do Sul” 

Investimento de R$ 173 milhões irá abrir novo eixo de integração rodoviário na região do 

Estado. | https://bit.ly/2Y925l5 

 

Campo Grande News | Empresa vence licitação de R$ 73,3 milhões para asfaltar MS-378 

Serão pavimentados mais de 30 km; não há prazo para o início das obras. | 

https://bit.ly/3sVa1lh 

 

Campo Grande News | Prefeitura vai pagar R$ 9,2 milhões para concluir asfalto no Santa 

Luzia 

Terceira e última etapa de pavimentação no Santa Luzia e obras serão feitas em dez ruas. | 

https://bit.ly/2UVfLic 

 

Engeplus | Em três dias no Sul, governador Carlos Moisés anuncia R$ 350 milhões em 

investimentos 

O governador Carlos Moisés anunciou mais de R$ 350 milhões em obras e ações em diversas 

áreas. | https://bit.ly/3Bht6RA 

 

Engeplus | Assinada ordem de serviço para investimento em obras de mais de R$ 1 milhão 

em Forquilhinha 

A ação faz parte do programa de investimentos com previsão de ultrapassar os R$ 80 milhões. | 

https://bit.ly/3BnIXOw 

 

Engeplus | Governador autoriza início da pavimentação na Serra do Corvo Branco 

O investimento será de mais de R$ 40 milhões. | https://bit.ly/38qdWNt 

 

Engeplus | Criciúma anuncia pacotes de investimentos para ações e obras que vão até 

2024 

Evento contou com a presença do governador Carlos Moisés. | https://bit.ly/3gGOhVl 

 

Engeplus | Moisés repassa mais de R$80 milhões para Criciúma e região 

Governador cumpre roteiro de compromissos pelo Sul do Estado. | https://bit.ly/3mMxTpW 

 

Engeplus | Governador vistoria obras em Araranguá e anuncia mais R$ 26,8 milhões em 

investimentos 

Eles serão destinados à educação, urbanização e desenvolvimento da agroindústria. | 

https://bit.ly/3ytYgU1 

 

Diário do Litoral | Obras de pavimentação afetam trânsito no Centro de Santos a partir 

dessa segunda (30) 

A medida está prevista para durar 30 dias. | https://bit.ly/3gNMeyS 

 

Diário do Litoral | Governo de SP assina acordo para retomar obras dos Contornos da 

Tamoios 

Entendimento entre Estado e concessionária destrava investimento de R$ 1,5 bilhão para gerar 

2 mil novos postos de trabalho na região. | https://bit.ly/38o1g9Z 

 

Diário do Litoral | Obras do portal de entrada da Cidade avançam 

O monumento terá espelho d'água, pequenos jardins e painéis de ambos os lados da estrutura. 

| https://bit.ly/3DuEziw 
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Diário do Litoral | Prefeitura contrata empresa para destinação de resíduos sólidos da 

Avenida Penedo 

Problema que se arrastava há anos está sendo resolvido; cerca de dez mil toneladas já foram 

removidas do local. | https://bit.ly/3gOgklA 

https://bit.ly/3gOgklA

