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 IBRAOP  

 

IBRAOP | Conheça a logomarca do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

A logomarca de divulgação do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o SINAOP 

– foi definida e começa a ser divulgada esta semana. Realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por intermédio 

do Instituto Serzerdello Corrêa (ISC), o evento será realizado virtualmente, de 22 a 26 de 

novembro, com transmissão gratuita e ao vivo pelo YouTube. | https://bit.ly/2Z9dCRL 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Projeto do TCMPA fomenta Rede de Controle a criar grupo de trabalho para 

verificar obras paradas na Educação 

Durante a última reunião virtual realizada entre as instituições integrantes da Rede de Controle 

da Gestão Pública no Pará, foi criado um grupo de trabalho que analisará o volume de obras 

paradas relacionadas à área da Educação nos municípios paraenses. | https://bit.ly/2Z30j5i 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCM-GO | Encerrada a fase de execução de auditorias de conformidade em obras e 

serviços de engenharia de cinco municípios goianos 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO encerrou a fase de 

execução de auditorias de conformidade realizadas nos municípios de Ouvidor, Mineiros, 

Cocalzinho de Goiás, Itauçu e Aparecida de Goiânia, referentes ao Plano Anual de Fiscalização 

2021. | https://bit.ly/3CqZiT1 

 

TCE-RN | TCE lança ferramenta que permite acompanhar obras públicas de engenharia no 

Estado 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) lançou nesta quarta-feira (15/09) o Painel de Obras, 

um espaço virtual que disponibiliza ao cidadão os dados coletados pelo Sistema Integrado de 

Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia (SIAI Obras). | https://bit.ly/3Cv1AjV 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

DNIT | Equipe Técnica do DNIT visita obras de manutenção ao longo da BR-364/RO 

Ponte do Abunã também fez parte do roteiro de inspeção da Autarquia. | https://bit.ly/3CqlBYV 

 

 

 

https://bit.ly/2Z9dCRL
https://bit.ly/2Z30j5i
https://bit.ly/3CqZiT1
https://bit.ly/3Cv1AjV
https://bit.ly/3CqlBYV


 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção na BR-163/364 no Mato Grosso 

Autarquia atua na região do Distrito Industrial de Cuiabá, com serviços de manutenção e 

recuperação do asfalto. | https://bit.ly/2XHyGP1 

 

DNIT | Ministro da Infraestrutura e diretor-geral do DNIT fazem visita técnica as obras do 

Contorno Rodoviário de Barra do Garças 

Empreendimento está com 85% dos serviços executados e vai retirar tráfego pesado desta 

cidade de MT e de Pontal do Araguaia e Aragarças em GO. | https://bit.ly/39mmPbs 

 

DNIT | DNIT entrega 30 quilômetros restaurados na BR-070 em Goiás 

Obras ampliam a segurança dos usuários e beneficiam região voltada ao agronegócio e ao 

turismo. | https://bit.ly/3tXs62r 

 

DNIT | DNIT e Ibama promovem audiências para discutir obras na BR-319/AM com a 

comunidade 

Encontros presenciais e virtuais serão realizados a partir do dia 27 de setembro. | 

https://bit.ly/3ztgVQ5 

 

Governo Federal | Acordo viabiliza R$ 465 milhões nas rodovias federais de Santa Catarina 

Cronograma já começa a valer em outubro, com foco voltado para a ampliação e adequação das 

rodovias BRs 470, 280, 163 e 285. | https://bit.ly/39hCxEy 

 

G1 | Prefeitura de SP libera o trânsito na Ponte do Limão após concluir obras de 

recuperação 

Circulação de veículos estava restrita após caminhão entalar na ponte e comprometer a 

estrutura de vigas. | https://glo.bo/3EwddsN 

 

G1 | Moradores sofrem com casas afetadas por obras na Vilarinho e cobram Prefeitura de 

BH 

Parte das obras de prevenção a enchentes no local está perto do fim. | https://glo.bo/3zn6RrZ 

 

G1 | Bolsonaro participa do lançamento das obras de ferrovia em Mara Rosa 

Presidente não usou máscara durante cerimônia. Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) 

deve interligar Goiás e Mato Grosso. | https://glo.bo/3nVS8C6 

 

G1 | Justiça concede liminar para paralisar obras na Praça Portugal em Bauru 

Segundo juíza, prefeitura deve apresentar mais informações sobre o impacto ambiental 

causado pelo projeto de revitalização. | https://glo.bo/3Ap8k2t 

 

G1 | Com avanço nas obras de dessalinizador, Compesa anuncia fim de racionamento de 

água em bairros de Noronha 

Empresa informou, nesta sexta (17), que as áreas beneficiadas começam a receber água 

diariamente a partir de segunda (20). | https://glo.bo/3EucDMp 

 

G1 | BR-116 passa por obras de adequação em Muriaé 

O objetivo é aumentar a proteção de pedestres e melhorar a qualidade do eixo de acesso ao 

município. | https://glo.bo/3kqM96t 

 

G1 | Fortaleza tem 137 obras em andamento, e prefeitura estima concluir 95 delas em 

2021 

Balanço foi divulgado nesta sexta-feira em reunião com o secretariado. | https://glo.bo/3zpIJVu 
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G1 | Obras são concluídas e faixa da Pedro II é liberada após fechamento de cratera, em 

João Pessoa 

Com a liberação, as linhas 301, 302, 303, 304 e 2300 voltaram a circular na via. As faixas 

exclusivas para ônibus estão liberadas para tráfego de todos os veículos por 10 dias. | 

https://glo.bo/39ldS1Y 

 

G1 | Governador João Doria anuncia liberação de R$ 15,4 milhões para obras em 

Araraquara 

Durante visita ao município, Doria assinou ordem de serviço para modernização da estrada 

vicinal ARA 134, que liga a SP-310 e SP-255, e execução de obras de infraestrutura urbana. | 

https://glo.bo/3tVGGY8 

 

G1 | TCU suspende obras de construção de monotrilho que vai ligar estação da CPTM ao 

Aeroporto de Guarulhos 

Segundo órgão, faltam estudos para comprovar que o monotrilho é a opção mais viável para o 

aeroporto. Obras devem durar dois anos e previsão de entrega é em 2024. | 

https://glo.bo/3nNF1CZ 

 

G1 | Com obras paradas, Transerp confirma liberação de tráfego entre avenidas Brasil e 

Mogiana em Ribeirão Preto 

Empresa informou que liberação de parte da rotatória nesta quinta-feira (16) ocorrerá enquanto 

não for retomada construção de viaduto, suspensa desde abril. Veja desvios sugeridos aos 

motoristas. | https://glo.bo/3tULw8e 

 

G1 | Crea-SP fiscaliza serviços e obras de engenharia, agronomia e geociências em 23 

cidades do Oeste Paulista 

Verificação do exercício profissional na região começa nesta segunda-feira (20) e tem como 

objetivo garantir a presença de pessoas habilitadas à frente das atividades abrangidas pelo 

Conselho. | https://glo.bo/3Ez8pTp 

 

G1 | SC assina acordo para investimento de R$ 465 milhões em obras nas estradas 

federais do estado 

Dinheiro será usado na revitalização das BRs 470, 280, 163 e 285. Secretário de Estado da 

Fazenda tentará acordo para contrapartida do governo federal. | https://glo.bo/3tSfI3V 

 

G1 | Força-tarefa inicia fiscalização de loteamentos clandestinos e identifica 23 obras sem 

supervisão adequada em Piracicaba 

Durante a abordagem, a prefeitura instalou placas informando que os conjuntos habitacionais 

são clandestinos, proibindo a venda de lotes. Operação segue até sexta-feira. | 

https://glo.bo/3tQGkSQ 

 

G1 | Governo do RJ publica edital para conclusão das obras do Museu da Imagem e do Som 

O pleito para escolher a empresa responsável pelo trabalho será realizado no dia 21 de 

outubro. O valor estimado é de R$ 24 milhões. A vencedora terá 360 dias para concluir a obra a 

partir da autorização para o início dos trabalhos. | https://glo.bo/2VUCQSF 

 

G1 | Obras interrompem abastecimento de água em 3 bairros de Belém 

Serviços serão suspensos nos bairros Umarizal, Reduto e Nazaré. O horário da interrupção será 

das 22h de hoje até as 5h de amanhã, terça-feira (14). | https://glo.bo/3CHhJTR 

 

G1 | Câmara Municipal aprova em 2º turno projeto de lei que proíbe inauguração de obras 

inacabadas na cidade de São Paulo 

Texto, no entanto, não estabelece punição aos agentes públicos que descumprirem a 

determinação. Projeto segue para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB). | 

https://glo.bo/3nMQtPg 
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G1 | Sumaré faz rodízio de água nos próximos 15 dias em seis regiões para obras em 

estação no Parque Itália 

Intervenção até 23 de setembro afeta moradores das regiões de Nova Veneza, Maria Antônia, 

Área Cura, Matão, Picerno e Central. | https://glo.bo/2VX0LB2 

 

G1 | MPF move ação para interromper obras do Memorial do Holocausto no Rio 

Obelisco de 20 metros de altura chegou a ser inaugurado no alto do Mirante do Pasmado, mas 

MPF argumenta que obra fere o tombamento e a proteção cultural Unesco. | 

https://glo.bo/3tVIn7W 

 

G1 | Polícia e MP-RS investigam esquema de superfaturamento, desvios e 'obras 

fantasmas' na Corsan em São Marcos 

Serviços envolvendo funcionário e empreiteira são alvos de análise. Irregularidades foram 

apontadas por servidor e também em auditoria interna da empresa. Em três anos, prejuízo à 

companhia teria sido de R$ 700 mil. | https://glo.bo/3AsyTUh 

 

G1 | Doria lança programa de obras para o estado com investimento de R$ 47,5 bilhões a 1 

ano e 3 meses do final da gestão 

PRÓ São Paulo pretende orientar retomada econômica no pós-pandemia, com 8 mil obras para 

geração de 200 mil empregos. Maior parte das obras é na área dos transportes. | 

https://glo.bo/3nNHbm5 

 

G1 | Aberto edital para contratar empresa que fará coleta de resíduos sólidos em Porto 

Velho 

Empresa também será responsável pela coleta nos distritos. | https://bit.ly/3lCAAIF 

 

G1 | Obra em área próxima à Floresta da Tijuca é interditada 

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a empresa foi multada em R$ 15 mil 

pois funcionários teriam tentado impedir a entrada dos fiscais no canteiro de obras. Empresa 

responsável pelo empreendimento alega que possui todas as licenças para a obra no terreno. | 

https://glo.bo/3Ex60sC 

 

G1 | Gurupi inicia obras de drenagem em áreas da cidade que sofrem com alagamentos 

Previsão é de que a galeria fique pronta até o dia 20 de setembro. Prefeitura disse que esta é a 

primeira etapa e que solução definitiva só vai ficar pronta em 2022. | https://glo.bo/3tVJuVa 

 

G1 | Obra de drenagem garante mais qualidade de vida aos moradores do Operário 

A ação de infraestrutura vai eliminar ponto crítico de alagamento da Av. Bento Gonçalves. Bairro 

também vai receber serviço de pavimentação. | https://glo.bo/3tSMtxP 

 

R7 | BRT vai aproveitar obras já executadas e economia com novo modal será de R$ 300 

milhões 

O investimento estimado para a realização das obras é de R$ 480 milhões e o prazo de 

execução é de 24 meses. | https://bit.ly/3nNno6p  

 

R7 | Bolsonaro lança obra da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em Mara Rosa. Confira o 

vídeo do evento 

O evento com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM) integra a programação do 

Setembro Ferroviário. | https://bit.ly/2VSgFMS 

 

R7 | Estação Manoel Feio da CPTM vai passar por obras de acessibilidade 

Sessão pública de licitação está prevista para 14 de outubro, às 10h. Estação em 

Itaquaquecetuba precisa atender normas da ABNT. | https://bit.ly/3zoK0ME 
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R7 | TCU suspende obras de aerotrem no aeroporto de Guarulhos (SP) 

Relator indicou "ausência de transparência" em despacho. Trem faria transporte de passageiros 

entre os terminais e a linha 13-Jade. | https://bit.ly/3EssXgB 

 

R7 | Avenida Walter Ananias será interditada para obras no sistema de drenagem nesta 

segunda (20) 

A partir desta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), fará uma 

nova interdição em um trecho da Avenida Walter Ananias, no bairro do Jaraguá, para realizar 

ações de manutenção e limpeza na rede de drenagem. A obra iniciará a partir das 8 horas e 

seguirá até o dia 11 de outubro. | https://bit.ly/3koh4QP 

 

R7 | Obra de duplicação de ponte em Nova Iguaçu está parada há seis meses 

Moradores denunciam transtornos causados por estrutura estreita e pedem retomada de obras. 

| https://bit.ly/2VVqLNd 

 

Isto É Dinheiro | Governo lança obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste 

Com investimentos de R$ 2,7 bilhões, e previsão de gerar 4,6 mil empregos, a nova linha férrea 

terá 383 quilômetros (km) de extensão e ligará Mara Rosa a Água Boa, em Mato Grosso. | 

https://bit.ly/39in4UT 

 

Isto É Dinheiro | Metrô de SP retoma obras de ligação do aeroporto de Congonhas 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) retomou as obras, na Linha 17-Ouro, de 

implementação da via por onde vão passar os trens do monotrilho que irá ligar o Aeroporto de 

Congonhas à rede de transporte sobre trilhos. | https://bit.ly/3tU13F9 

 

Isto É Dinheiro | Rumo assinará contrato com MT para construção de ferrovia na próxima 

semana 

O projeto, segundo a administração estadual, prevê investimentos de R$ 11,2 bilhões para a 

implantação da ferrovia estadual. | https://bit.ly/3u6Kvu1 

 

Isto É Dinheiro | TCU suspende obras de aerotrem no aeroporto de Guarulhos 

O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu o termo aditivo do contrato de concessão 

entre a GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e a Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac), assinado no último dia 6, para a construção do Automated 

People Mover (APM). | https://bit.ly/3ko5Cok 

 

Isto É Dinheiro | Infraestrutura receberá recursos de Santa Catarina para obras viárias 

O governo estadual repassará ao governo federal, por meio do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte (Dnit), R$ 465 milhões para aplicação nas quatro rodovias. | 

https://bit.ly/3nPy5W6 

 

Gazeta Web | Obras no sistema de drenagem interditam Avenida Walter Ananias a partir 

desta segunda 

Obras deverão durar até o dia 11 de outubro e mudará o percusso dos ônibus que passam pela 

região. | https://bit.ly/3CrywtF 

 

Gazeta Web | Obras de esgotamento sanitário interditam via na Ponta da Terra na próxima 

terça 

Previsão é que a obra seja finalizada até o próximo dia 29 de setembro. | 

https://bit.ly/2Z3e6ZC 

 

Estradas | DER finaliza obras de infraestrutura de estrada na Baixada Fluminense(RJ) 

De acordo com o Departamento, serviços de melhorias receberam invbestimentos de R$ 2,7 

milhões. | https://bit.ly/3EyPzvN 
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Estradas | Parceria entre governos libera R$ 465 milhões para recuperar rodovias federais 

em SC 

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (MInfra), cronograma já começa a valer em 

outubro, com foco voltado para a ampliação e adequação das rodovias BRs 470, 280, 163 e 

285. Verba será repassada pelo governo catarinense. | https://bit.ly/3ArhrPV 

 

Estradas | Acesso da SPA-592, entre Adamantina e Mariápolis, terá obras no pavimento 

De acordo com a concessionária Eixo SP, serviços serão executados na SPA 592/294 até 30 de 

setembro. | https://bit.ly/3AujWRG 

 

Estradas | BR-364 recebe obras de melhorias no pavimento 

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

de Extrema à Divisa com o Acre. | https://bit.ly/3lC17G5 

 

Estradas | Novo viaduto na rodovia BR-428 é inaugurado em Petrolina (PE) 

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

maior fluidez ao trânsito, segurança e conforto aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3ArJvTg 

 

Jornal de Brasília | Mergulhadores dão uma geral no Lago Paranoá 

Mergulhadores encontraram todo tipo de resíduos sólidos, como pneus, latinhas, garrafas pet e 

de vidro, tampa de bueiro, roupas, máscaras. | https://bit.ly/39mdIYg 

 

Agência Brasil | Dia Mundial da Limpeza tenta recuperar rios 

No Rio, será realizado mutirão no bairro do Grajaú. | https://bit.ly/3CtczKT 

 

Agência Brasil | TCU suspende obras de aerotrem no aeroporto de Guarulhos 

Relator indicou "ausência de transparência" em despacho. | https://bit.ly/3AtYlIW 

 

Agência Brasil | Infraestrutura receberá recursos de Santa Catarina para obras viárias 

Investimento será aplicado em rodovias federais que cortam o estado. | https://bit.ly/39tfFlr 

 

Agência Brasil | SP anuncia programa que prevê R$ 47,5 bilhões em investimentos 

O governo estima que serão gerados 200 mil empregos. | https://bit.ly/3CslAnu 

 

Notícias do Acre | Obra do Huerb segue cronograma e será entregue em dezembro 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está dando 

celeridade às obras de reforma e ampliação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio 

Branco (Huerb), que estavam paralisadas devido a uma rescisão contratual com a empresa 

responsável. | https://bit.ly/3Cut4Gr 

 

Notícias do Acre | Governo assina ordens de serviço de mais de R$ 6 milhões em obras 

para sete municípios 

Pavimentação de ruas e revitalização de espaços públicos fazem parte de pacote de serviços 

que se estenderão a outros municípios em breve. | https://bit.ly/3nRLXiM 

 

Agência Pará | 'Nós temos pressa', diz governador sobre a retomada das obras da BR-316 

Governo do Pará assinou, neste sábado (18), o contrato de retomada dos serviços junto à nova 

empresa responsável pelo projeto. | https://bit.ly/2ZfelB4 

 

Agência Pará | Obras do 'Asfalto Por Todo o Pará' avançam em Mosqueiro 

Já foram pavimentadas ruas nos bairros do Ariramba, Murubira, Mangueiras, Aeroporto, Praia 

Grande, Farol e Porto Arthur. | https://bit.ly/3nQUq5F 
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Agência Pará | Obras da avenida Padre Bruno Secchi avançam e atingem 75% de serviços 

executados 

Cerca de 500 mil pessoas na Grande Belém serão beneficiadas com as melhorias na 

infraestrutura viária e mobilidade urbana local. | https://bit.ly/3nPloKO 

 

Agência Pará | Ponte é removida para avanço das obras da macrodrenagem do Tucunduba 

Remoção da ponte na rua Jabatiteua, que terá nova instalação, entre a Rua Dois de Junho até a 

Travessa Vileta, coopera para a redução de alagamentos na área. | https://bit.ly/39k9Re6 

 

Agência Pará | Obras do Programa 'Asfalto por Todo o Pará' avançam no bairro da 

Cabanagem 

São contemplados 3,4 km, distribuídos entre 11 vias e passagens, a exemplo das ruas do Fio, 

Açailândia, Amazonas, Muruci, Tocantins, Uiarapuru e Tapajós. | https://bit.ly/3CvKZN3 

 

Agência de Notícias do Paraná | Sanepar inicia obras que duplicarão armazenamento de 

água em Apucarana 

Serão instalados quatro novos reservatórios, que somam 10 milhões de litros de água, 

dobrando a capacidade de armazenamento de água na cidade, além de duas estações 

elevatórias e cerca de 10 mil metros de tubulações de grande diâmetro. | 

https://bit.ly/3Cwzp4c 

 

Agência de Notícias do Paraná | Investimentos bilionários vão ampliar e modernizar 14 

aeroportos do Paraná 

Afonso Pena, Bacacheri, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Siqueira Campos, 

Maringá, Ponta Grossa, Pato Branco, Arapongas, Loanda, Paranavaí e Cornélio Procópio são os 

terminais beneficiados em ações que começaram em 2019. Entre recursos do Estado, União e 

iniciativa privada, investimentos superam R$ 1,5 bilhão. | https://bit.ly/3AysxD6 

 

Agência de Notícias do Paraná | Portos do Paraná atualiza cronograma das obras de 

derrocagem da Palangana 

Como a obra depende de condições climáticas, ambientais e operacionais, eventuais alterações 

no cronograma já eram previstas. Segundo o cronograma, a partir do dia 19 algumas 

perfurações devem ocorrer 24 horas por dia. | https://bit.ly/3lF849j 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado autoriza R$ 1,7 milhão para modernizar e ampliar 

serviços do Hospital Regional da Lapa 

Recursos custearão reparos em casas que ficam dentro do terreno do hospital para abrigar 

áreas administrativas, técnicas e de apoio. Espaços físicos da estrutura serão liberados para 

novos leitos de UTI, enfermarias e um pronto-socorro para atendimento de clínica médica e 

trauma, de média e baixa complexidade. | https://bit.ly/3zqBVap 

 

Estado de Minas | Zema lança obra do Anel e anuncia R$ 800 milhões à Educaçao em Minas 

O governador autorizou, na manhã desta quinta-feira (16/9), as obras do Anel Rodoviário Leste 

e do Anel Rodoviário Norte da cidade. | https://bit.ly/3lLaEdO 

 

Portal Correio | MDR tem 26 mil obras em andamento no Brasil, diz Rogério Marinho 

Desde janeiro, R$ 243,6 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados pelo 

MDR para continuidade de empreendimentos de saneamento. | https://bit.ly/2XxrzbX 

 

Dcmais | Prefeitura conclui obras de pavimentação em ruas dos bairros Contorno e Nova 

Rússia 

As obras foram viabilizadas por meio do Programa Asfalto Cidadão e incluem a rua Newton 

Prado, na Vila Cristina, e as vias Pedro Alves dos Santos e Sebastião Rolim Carneiro, localizadas 

no Jardim San Marino. | https://bit.ly/39lTYUE 
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São Roque Notícias | São Roque anuncia asfalto no Jardim Rene com investimento de R$ 2 

milhões  

De acordo com a Administração Municipal, as obras serão custeadas com emenda parlamentar 

estadual de R$ 1 milhão, com previsão de investimento de mais R$ 1 milhão por parte do 

município. | https://bit.ly/3EzYKMs 

 

São Roque Notícias | Vereador fiscaliza obras nas UBS do Taboão e do Guaçu 

As obras são importantes e aguardadas pela população, uma vez que os trabalhos começaram 

em 2014 mas só foram retomados no ano passado. | https://bit.ly/2VUlSnr 
 

Correio do Estado | Licitação para conclusão de um terço do Belas Artes sai este mês 

Previsão de gasto para reforma de 4,3 mil m² dos 16 mil m² totais é de R$ 5,1 milhões. | 

https://bit.ly/3tSOCJT 

 

Correio do Estado | Rodovia que liga Itaporã à distrito de Santa Terezinha será restaurada 

por R$ 7,1 milhões 

Para realizar a obra o governo vai utilizar recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema 

Rodoviário de Mato Grosso do Sul. | https://bit.ly/3lFGUPB 

 

Campo Grande News | Trecho da Rua Pedro Celestino fecha neste sábado para obras de 

drenagem 

Outras vias estarão interditadas amanhã, também em obras do Reviva Mais Campo Grande. | 

https://bit.ly/39n6JhE 

 

Campo Grande News | Prefeito diz que obra em avenida começa hoje, sem necessidade de 

interdição 

Asfalto da Presidente Vargas, em Dourados, começou a desmoronar após chuva de 40 

milímetros. | https://bit.ly/3lNHafE 

 

Campo Grande News | Asfalto de avenida começa a desmoronar menos de dois anos após 

obra 

Buraco ressurgiu na lateral da Presidente Vargas, em trecho interditado por seis meses, em 

2019. | https://bit.ly/3AsOxz8 

 

Campo Grande News | Prefeitura fecha contrato de mais R$ 9 milhões para 2ª etapa de 

asfalto 

Rita Vieira tem 20% de obras realizadas em primeira etapa que custa R$ 18,7 milhões. | 

https://bit.ly/3zogFSr 

 

Campo Grande News | Com 34% da obra concluída, Reinaldo faz vistoria no Parque dos 

Poderes 

Local passa por revitalização há três meses. Investimento é de quase R$ 19 milhões. | 

https://bit.ly/39oLXOO 

 

Campo Grande News | Governo assina contrato de 7,1 milhões para recuperar a MS-157 

Empresa responsável pelas obras terá o prazo de 6 meses para conclusão. | 

https://bit.ly/2XHqAWA 

 

Campo Grande News | Agesul fecha seis contratos de R$ 40 milhões para obras em 

estradas 

Acordos constam na edição desta terça-feira do Diário Oficial e contemplam também pontes. | 

https://bit.ly/39oRBAd 
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