
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 20 a 26 de setembro 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Conheça a marca do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

A logo do encontro começa a ser divulgada nesta semana. A imagem faz referência à escultura 

“Os Candangos”, que simboliza os construtores de Brasília. O evento será realizado 

virtualmente, de 22 a 26 de novembro. A realização é do TCU em parceria com Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). | https://bit.ly/3o95Phj 

 

TCE-MT | Rondonópolis intensifica atualização em sistema e deixa liderança do ranking de 

obras paralisadas 

Após o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) diagnosticar, em julho deste ano, que 

existiam mais de 3 mil obras paralisadas no Estado e que Rondonópolis liderava o ranking, com 

269 empreendimentos, a prefeitura intensificou os trabalhos de atualização do Sistema Geo-

Obras e caiu para a 16ª posição no ranking, com 39 obras paradas. | https://bit.ly/3o9MI6X 

 

TCM-BA | TCM e TCE realizam obras de acessibilidade na área do Edifício-Sede 

As intervenções, que fazem parte do programa Tribunal Acessível, são resultado da parceria 

entre as duas Cortes de Contas, com o apoio da Superintendência de Patrimônio do Estado da 

Bahia (Supat). | https://bit.ly/2ZACh1W 

 

TCE-PR | TCE-PR faz auditoria em obras de duplicação e restauração da rodovia PR 445 em 

Londrina 

Ação faz parte das auditorias de programas cofinanciados efetuadas pelo Tribunal, pois a obra 

auditada foi 100% financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

| https://bit.ly/3COSsHb 

 

TCE-RJ | Ponte da Integração: auditoria aponta superfaturamento de R$ 18,3 milhões 

Hoje paralisada, construção contratada pelo DER-RJ tem custo total estimado de R$ 124,5 

milhões. | https://bit.ly/3ESF5ri 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

G1 | Prefeitura de São Vicente estuda obras contra alagamentos na região da comunidade 

do Bugre 

Três secretarias planejam as medidas para beneficiar famílias assentadas em palafitas. | 

https://glo.bo/3AP9YdO 

 

G1 | Cerca de R$ 5 milhões serão investidos em obras de pavimentação no Mangue Seco 

A previsão é que os serviços iniciem em 2022. | https://glo.bo/3F4DZJl 
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G1 | Trecho da Avenida Doutor Heitor Penteado, em Campinas, é interditado para obras; 

veja desvio 

Bloqueio está previsto para durar entre 8h e 17h desta segunda-feira (27). Rota opcional para 

motoristas ocorre a partir da Rua Fernão Lopes. | https://glo.bo/3zKeEQE 

 

G1 | Governo de RR anuncia R$15 milhões em obras de recuperação de estradas e pontes 

em Caracaraí 

Município no Sul do estado será contemplado com obras de recuperação de mais de 150 km de 

estradas e 400 metros de pontes. | https://glo.bo/3i96r2S 

 

G1 | Acesso à Avenida Tívoli, em São José, é interditado para obras a partir deste sábado 

A previsão é que a liberação seja feita na próxima sexta-feira, 1° de outubro. | 

https://glo.bo/3ucsESl 

 

G1 | Ruas de Ubá são fechadas para obras a partir desta segunda-feira até a próxima 

sexta-feira 

As interdições são para obras de ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário 

da região. | https://glo.bo/3m4wtVS 

 

G1 | Startup organiza reciclagem de resíduos sólidos e oferece incentivo financeiro para 

estimular coleta em SP 

Empresa conecta ecopontos a empresas que são obrigadas a dar destinação correta ao lixo. 

Faturamento no 1º semestre chegou a R$ 2 milhões. | https://glo.bo/3i7FlsA 

 

G1 | Governador diz que obras da 1ª ferrovia estadual devem começar no segundo 

semestre de 2022 

Empresa responsável pela implantação da primeira ferrovia estadual já protocolou o pedido de 

licença ambiental e aguarda análise. | https://glo.bo/3zLYuq9 

 

G1 | Boituva anuncia mudança no trânsito para obras no sistema de drenagem 

A partir de segunda-feira (20), as ruas Expedicionário Souza Filho e 9 de Julho ficarão 

interditadas parcialmente; veja rotas alternativas. | https://glo.bo/3EWkmTF 

 

G1 | Trecho da Marginal Pinheiros ficará bloqueado para obras da linha 17-Ouro do Metrô 

nas madrugadas de quarta e quinta 

Meta é concluir até o fim de 2022 área prioritária com 7,7 km e oito estações entre o Aeroporto 

de Congonhas e a estação Morumbi, diz o governo. | https://glo.bo/3ub5HPq 

 

G1 | Prefeitura de Bauru suspende obras na Praça Portugal após liminar da Justiça 

Administração municipal disse que ainda não foi notificada da decisão da Justiça, mas 

acompanha o processo e decidiu paralisar as atividades no local enquanto aguarda a 

notificação. | https://glo.bo/3EUaLMR 

 

G1 | Mangue Seco recebe obras de saneamento básico 

Serão implantados 2.900 metros de rede coletora de esgoto até o fim de outubro. | 

https://glo.bo/3CPR3QA 

 

G1 | Praça Dom Pedro II será entregue nesta sexta-feira, 24, após quase 2 anos de obras 

Ela está localizada em frente ao Palácio Antônio Lemos, no bairro da Cidade Velha, e é a 

primeira praça construída em Belém. | https://glo.bo/2Y1GivU 
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G1 | Após nove meses com pista interditada pela Anac, aeroporto no Acre está em fase 

final de obras 

Previsão é que obra de revitalização seja entregue no dia 8 de outubro. Aeroporto de Porto 

Walter teve voos suspensos pela Anac devido à condição ruim da pista de pouso. | 

https://glo.bo/39EPpVr 

 

G1 | Ministério Público faz vistoria para checar enterramento de fios para obras do VLT em 

Santos, SP 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) alega impossibilidade de 

enterrar os fios nas obras do VLT. | https://glo.bo/3zLmMAq 

 

G1 | Doria anuncia retomada de obras do contorno da Rodovia dos Tamoios em 

Caraguatatuba 

Obra foi anunciada em 2013, ainda no governo Alckmin (PSDB), em um pacote de obras que 

seguia a duplicação da rodovia, mas ficou parada desde 2018 e enfrentou diversos problemas. | 

https://glo.bo/3kF17ps 

 

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 

 

G1 | Obras da segunda fase do VLT interditam ruas do Macuco, em Santos 

Novas interdições no bairro devem seguir até o dia 22 de outubro, quando está prevista a 

conclusão das obras. | https://glo.bo/3m7lATw 

 

G1 | Prefeitura de Atibaia intensifica obras de desassoreamento de lagos para evitar 

alagamentos em período de chuvas 

Com a chegada de nova máquina, Secretaria de Serviços realiza obras nos lagos do Major e 

Jardim Paulista. | https://glo.bo/3ianAJk 

 

G1 | Empréstimo de R$ 200 milhões de Campinas para obras, e plano contra adesivo em 

carros de aplicativos avançam na Câmara 

Executivo planeja usar recursos para redes de drenagem e pavimentação de vias em 13 bairros, 

e concluir obras do BRT. Proposta para retirar obrigatoriedade de adesivos passa na 1ª votação. 

| https://glo.bo/39HrZ1U 

 

G1 | Trecho na região central de Campo Grande é interditado para obras 

O cruzamento entre as ruas São Paulo e 13 de Maio tem previsão de reabertura para 24 de 

setembro. | https://glo.bo/3ufMY5b 

 

G1 | Uberlândia vai usar R$ 12 milhões provenientes do acordo entre Vale e Governo de 

MG em despesas da Secretaria de Obras 

Câmara aprovou em sessão extraordinária nesta quarta (22) projeto de lei do Executivo que 

pedia abertura de crédito especial no orçamento da pasta. Valor faz parte do repasse de R$ 30 

milhões que o Município vai receber como reparação da tragédia de Brumadinho. | 

https://glo.bo/3EVcrFZ 

 

G1 | Obras de setorização devem interromper fornecimento de água a partir desta terça 

em Mogi das Cruzes 

De acordo com o Semae, trabalhos continuam na quarta-feira (22) e devem afetar 500 ligações 

por dia. Moradores que possuem caixa d'água não devem sentir efeito da interrupção, segundo 

a Prefeitura. | https://glo.bo/3o7MOvN 
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R7 | Cuiabá inaugura praça pública e obras de pavimentação asfáltica no bairro Vila 

Guimarães 

As obras foram executadas de forma direta pelo Município, por meio da Secretaria de Obras 

Públicas e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). | 

https://bit.ly/3CNzErO 

 

R7 | Compostagem será obrigatória em 2022, mas poucos goianos se preparam 

Cresce o número de empresas que exploram o potencial ignorado do rejeito em 

Goiânia. Sensibilização da população para o problema continua sendo o maior desafio. | 

https://bit.ly/39GwSYK 

 

Isto É Dinheiro | Paradas há 3 anos, obras na Tamoios serão retomadas 

O governador João Doria (PSDB) assinou nesta terça-feira, 21, a ordem de serviço para a 

retomada das obras do contorno da Rodovia dos Tamoios, entre Caraguatatuba e São 

Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A obra, que interliga a Tamoios à Rio-Santos (SP-055), 

está parada desde 2018. | https://bit.ly/2Y0Sflu 

 

Isto É Dinheiro | Orçamento secreto banca obra que favorece ministro Rogério Marinho 

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, direcionou R$ 1,4 milhão do 

orçamento secreto para a obra de um mirante turístico vizinho a um terreno onde construirá 

um condomínio privado no município de Monte das Gameleiras, no agreste do Rio Grande do 

Norte. A atração turística fica a cerca de 300 metros da propriedade do ministro. | 

https://bit.ly/3i7wOWA 

 

DNIT | Obras da ponte sobre o rio Araguaia, na BR-080/GO, avançam em Goiás 

Além de mais segurança e conforto aos usuários, o empreendimento somará forças para 

potencializar o agronegócio da região. | https://bit.ly/3kJvAme 

 

DNIT | DNIT avança com as obras da travessia urbana de Pantano Grande na BR-290/RS 

Acesso está sendo implantado entre o km 214,9 e o km 216,5 da rodovia federal. | 

https://bit.ly/3kJZQO4 

 

DNIT | DNIT inicia obras de manutenção na BR-470/SC 

ODepartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) inicia, esta semana, as obras 

de manutenção da BR-470/SC a fim de assegurar as boas condições de trafegabilidade da 

rodovia. | https://bit.ly/39U8vHv 

 

DNIT | Obras do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia avançam no Acre 

Serviços são realizados com 100% dos recursos disponibilizados pelo DNIT. | 

https://bit.ly/3ueISdt 

 

DNIT | DNIT revitaliza trecho da BR-060/MS entre Sidrolândia e Nioaque 

Governo Federal chega agora a marca de 68,4 quilômetros de pista recuperada na rodovia sul 

mato-grossense. | https://bit.ly/2XNwMvR 

 

DNIT | Metodologia desenvolvida pelo DNIT permite aferir vulnerabilidade de pessoas 

afetadas por obras 

São definidos critérios para inclusão em programas de remoção e reassentamento geridos pela 

autarquia. | https://bit.ly/3ESXDHQ 

 

Gazeta Web | 1000 mil dias de governo: Bolsonaro desembarca em AL na terça-feira para 

inauguração de obras 

Presidente deve desembarcar na cidade de Teotônio Vilela acompanhado de alguns ministros. | 

https://bit.ly/3ue0FSc 
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Estradas | Sistema Anchieta-Imigrantes terá obras de manutenção na próxima semana 

De acordo com a concessionária Ecovias, atividades terão interdição alternada de faixas; locais 

estarão sinalizados para garantir a segurança dos usuários. | https://bit.ly/2XKaQSl 

 

Estradas | Ponte sobre o rio Araguaia, na BR-080, em Goiás, ficará pronta em 2023 

De acordo com o DNIT, além de mais segurança e conforto aos usuários, Obra de Arte Especial 

(OAE) contribuirá para o agronegócio local; obra será concluída em 2023. | 

https://bit.ly/3EXdOE3 

 

Estradas | Obras em Pantano Grande na BR-290, no RS, ficam prontas em 2022 

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

sendo implantado entre os km 214,9 e 216,5. | https://bit.ly/2Why7uA 

 

Estradas | Obras de manutenção no Sistema BA-093 seguem até domingo (26) 

De acordo com a concessionária Bahia Norte, serviços serão executados em todas as rodovias 

do sistema. | https://bit.ly/3D3dx0T 

 

Estradas | Rodovia BR-070 recebe mais 30 quilômetros restaurados, em Goiás 

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

garantem mais segurança aos usuários e beneficiam região de agronegócio e turismo. | 

https://bit.ly/3ETx19N 

 

Jornal de Brasília | Ibaneis anuncia nova obra asfáltica em inauguração no Café Sem Troco 

Segundo o governador, a nova obra será feita em dois trechos. O primeiro será licitado ainda 

este ano. | https://bit.ly/3zKVCtM 

 

Metrópoles | Ibaneis Rocha anuncia pavimentação entre Café sem Troco e Cariru 

Governador do DF destacou que obra vai facilitar o acesso da comunidade às escolas 

localizadas na área rural. | https://bit.ly/3AHwncZ 

 

Agência Brasília | Reforma em campo sintético de Planaltina 

A obra inclui substituição da grama, execução de drenagem do campo, reparos no alambrado, 

instalação de novo portão, pintura de toda a estrutura. | https://bit.ly/3ARH4K4 

 

Agência Brasília | Campo sintético da Vila Planalto alcança 57% de execução 

Com quase R$ 900 mil investidos, obra gerou dezenas de empregos. | https://bit.ly/3id7Oxo 

 

Agência Brasília | Bacia de contenção no Parque da Cidade está 55% executada 

Com investimento de R$ 2,4 milhões, obra, quando concluída, vai dobrar a capacidade de 

recebimento das águas pluviais na região. | https://bit.ly/3zK2WWw 

 

Agência Pará | Rodovia PA-430 será asfaltada pela primeira vez na história de Maracanã 

Além dos 32 km de asfalto, Governo do Estado também garantiu a reforma e ampliação da 

Câmara Municipal de Maracanã. | https://bit.ly/39HqksZ 

 

Agência Pará | Em Mãe do Rio, Estado anuncia obras de infraestrutura e Agência 

Transfusional 

Convênios entre os governos estadual e municipal vão garantir obras na estação rodoviária, 

mercado e ginásio poliesportivo. | https://bit.ly/2ZskLg8 

 

Agência Pará | Estado vai recuperar estradas vicinais, construir pontes e asfaltar 14 km de 

rodovia em Mãe do Rio 

A parceria entre Estado e Município garante obras de infraestrutura essenciais, e há muito 

aguardas, pela população local. | https://bit.ly/3m2fCmO 
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Agência Pará | 'Asfalto Por Todo o Pará' garante 3 km de vias pavimentadas em Aurora do 

Pará 

Moradores de 14 ruas da sede municipal agora dispõem de melhores condições de moradia e 

trafegabilidade. | https://bit.ly/2XXsSkI 

 

Agência Pará | Em Igarapé-Açu, Governo do Pará garante asfalto na PA-424 

A obra terá investimento de mais de R$ 18 milhões e vai trazer segurança viária para pedestres, 

ciclistas e motoristas. | https://bit.ly/3CLxYz0 

 

Agência Acre | Com R$ 6,9 milhões, Cruzeiro do Sul tem o maior investimento do governo 

do Estado em segurança pública 

Um total de R$ 6, 9 milhões garante a Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, a maior 

parcela dos investimentos da gestão de Gladson Cameli em segurança pública. Esse título é um 

dos motivos de comemoração para os mais de 90 mil cruzeirenses, que celebrarão, no próximo 

dia 28 de setembro, outras grandes conquistas de 117 anos história. | https://bit.ly/3o7FHn4 

 

Agência de Notícias do Paraná | Inácio Martins recebe R$ 8,5 milhões para infraestrutura; 

Estado regulariza 202 propriedades 

Convênios vão contemplar diversas ações. Já o custo de R$ 500 por imóvel regularizado foi 

subsidiado com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Governador Ratinho Junior 

esteve na cidade nesta sexta-feira (24). | https://bit.ly/3m3oYi1 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com obras no sistema, Sanepar divulga novo rodízio no 

abastecimento de Curitiba e RMC 

Desde 11 de agosto, o modelo de rodízio em operação é de 36 horas de abastecimento e até 

36 horas de suspensão no fornecimento de água. | https://bit.ly/3kMVXIc 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai estão 70% 

concluídas 

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

Latina. Até agora foram investidos cerca de R$ 162 milhões na obra. | https://bit.ly/3AQiNnQ 

 

Agência de Notícias do Paraná | Em 11 dias, Estado confirma mais de R$ 50 milhões em 

obras na Região Metropolitana de Curitiba 

Investimentos vão impactar diretamente uma população estimada pelo IBGE em 657.729 

pessoas, moradores de São José dos Pinhais, Piraquara, Campina Grande do Sul, Almirante 

Tamandaré, Mandirituba e Piên. Ações reforçam a integração e objetivam melhorar a qualidade 

de vida na região, de maneira uniforme. | https://bit.ly/3odOjZa 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador entrega títulos de propriedade e anuncia R$ 

17,6 milhões em obras para Mandirituba 

82 famílias do município da Região Metropolitana de Curitiba foram beneficiadas com 

documentos definitivo de propriedade, que lhes garante mais segurança e melhoria de vida. 

Pacote de ações inclui, também, a pavimentação de 64 vias urbanas e a aquisição de máquinas 

para a prefeitura. | https://bit.ly/3udHOGY 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador anuncia retomada das obras do Contorno de 

Marechal Cândido Rondon 

As duas obras de infraestrutura são muito aguardadas pela população. O Contorno prevê uma 

nova ligação entre as rodovias PRC-467 e a BR-163 com uma estrada de seis quilômetros de 

extensão. O projeto vai desviar o tráfego pesado da área urbana do município. Além disso, será 

realizada a obra de remodelação da Avenida Rio Grande do Sul. | https://bit.ly/3AYWyvG 
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Agência de Notícias do Paraná | Com apoio do Estado, usina térmica vai transformar 

resíduos sólidos sem poluir o meio ambiente 

Trata-se da primeira usina térmica no Brasil para tratar resíduos sólidos urbanos em pequena 

escala, com uma tecnologia inovadora que os transforma em cinzas. O equipamento foi 

inaugurado nesta quinta-feira (23) e vai atender os municípios de Roncador, Iretama, Mato Rico 

e Nova Cantu. A inicativa foi viabilizada pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do 

Turismo. | https://bit.ly/3lXcJDG 

 

Estado de Minas | Bolsonaro quer recuperar aprovação inaugurando obras 

Comemoração dos mil dias do governo será usada pelo presidente para tentar retomar 

popularidade. Ministros são convocados. | https://bit.ly/3EXSqOX 

 

Estado de Minas | Uberlândia usará R$ 12mi vindos de acordo com a Vale em obras locais 

PL do Executivo foi aprovado pela Câmara e vai usar parte do repasse de R$ 30 milhões que o 

município receberá do acordo com governo mineiro. | https://bit.ly/2XUNmd7 

 

Engeplus | Maior intervenção de mobilidade urbana em Criciúma deve iniciar nos 

próximos dias 

Ordem de serviço foi assinada neste sábado para início das obras. | https://bit.ly/3CPMUfu 

 

Portal Correio | Obras avançam na construção da estrada de Cepilho, em Areia 

Orçada em R$ 3,2 milhões, a obra faz parte do programa Estradas da Cidadania do Governo do 

Estado, beneficiando uma população de mais de sete mil habitantes de cidades como Alagoa 

Nova, Remígio e Areia. | https://bit.ly/3zLUTZb 

 

Portal 27 | São Mateus comemora 477 anos e recebe novas obras e investimentos do 

Governo do Estado 

Ao todo, são mais de R$ 17 milhões em obras e serviços que vão transformar a vida dos 

mateenses. | https://bit.ly/39K2HQo 

 

Dcmais | Obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai estão 70% concluídas 

Até agora foram investidos cerca de R$ 162 milhões na obra, que é resultado de parceria entre 

o Governo do Paraná, Itaipu Binacional e o governo federal, cabendo ao DER/PR administrar sua 

execução. | https://bit.ly/3EWcWj2 

 

Dcmais | Prefeitura de Tibagi investirá mais de R$ 500 mil em obras em escolas 

Prefeitura de Tibagi investirá mais de R$ 500 mil em obras em escolas. | https://bit.ly/3kIUgLO 

 

Dcmais | Restaurante Popular de Ponta Grossa passará por obras 

O investimento previsto é de até R$ 98.367,98 e os serviços devem ocorrer pelo período de, 

aproximadamente, 60 dias, a partir da assinatura da ordem de serviço. | https://bit.ly/3EQYTeG 

 

Diário do Litoral | SV vistoria área do Bugre e estuda obras contra alagamentos na região 

Em conjunto com a Prefeitura de Santos, três secretarias de São Vicente planejam as medidas 

necessárias para beneficiar famílias assentadas em palafitas. | https://bit.ly/2XSCtc5 

 

São Roque Notícias | São Roque anuncia projeto para Rua Dr Stevaux virar calçadão em 

obra de paisagismo de 3 milhões 

A Prefeitura de São Roque informou em reunião na Associação Comercial, que apresentou no 

Comtur (Conselho Municipal de Turismo) as obras do Dadetur (Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), os projetos que a equipe da Prefeitura construiu 

para o turismo: Brasital, Casa Grande e Senzala, Parque da Pedreira e o Parque do Cambará. | 

https://bit.ly/2XUG5uA 
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Correio do Estado | Obras de ponte entre Murtinho e Paraguai começam ainda neste ano 

Consórcio que construirá a principal intervenção para a conclusão da Rota Bioceânica deve ser 

conhecido hoje. | https://bit.ly/3icJUSC 

 

Campo Grande News | Obra de drenagem interdita trecho da Pedro Celestino a partir de 2ª 

feira 

O bloqueio será entre a Rua das Garças e a Travessa Pepe Simioli. | https://bit.ly/3uizrtu 

 

Campo Grande News | Para conter erosão, prefeitura constrói barragens em nascente de 

córrego 

Antes da obra, cratera de 20 metros de largura e 6 de profundidade era aterrada. | 

https://bit.ly/3ALUoQ1 

 

Campo Grande News | Fissura em pavimento atrasa obra e aeroporto só reabre no final de 

2022 

Havia previsão de reabertura parcial ainda neste ano, mas vistoria da obra adiou planos por um 

ano. | https://bit.ly/3uj01CN 

 

Campo Grande News | Trecho da Rui Barbosa é interditado para drenagem e instalação de 

semáforo 

Trecho deve ficar bloqueado por 15 dias. | https://bit.ly/3COXPpQ 

 

Campo Grande News | No interior, governo entrega obras de esgoto e anuncia pacotão de 

investimentos 

Pacotão de investimentos para a cidade ultrapassam R$ 57 milhões. | https://bit.ly/3odwkC8 

 

Campo Grande News | Rui Barbosa ficará interditada em dois trechos a partir de amanhã 

As interdições são para implantação de drenagem. | https://bit.ly/2Zs7ows 

 

Campo Grande News | Por R$ 56,3 milhões, MS-345 será asfaltada em dois anos 

Quarto lote do serviço em Bonito tem 25 quilômetros e inclui também obras como pontes. | 

https://bit.ly/3uglV9S 

 

Campo Grande News | Após disputa na Justiça, empresa terá 9 meses para automação do 

Aquário 

Concorrente foi desclassificada e recorreu à Justiça, mas foi excluída pela segunda vez. | 

https://bit.ly/3CREog5 

 

Campo Grande News | Governo destina R$ 16,8 milhões para rodovias estaduais e reforma 

de escola 

Recursos vem do próprio tesouro estadual, em parte, oriundos de superávit dos cofres 

públicos. | https://bit.ly/3odxTju 

 

Campo Grande News | Prefeitura lança licitação para concluir 28 km de pavimentação no 

Nova Lima 

Propostas serão abertas nos dias 25 e 26 de outubro e obras devem começar no ano que vem. | 

https://bit.ly/3m6AIjF 

 

Campo Grande News | Três frentes aceleram pavimentação de 113 km de rodovias em MS 

Ramal rodoviário se integrará a Rota Bioceânica e encurtará o caminho para os portos do Chile. 

| https://bit.ly/3kKWQkj 
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