
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 4 a 10 de outubro 

 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Ibraop lançou seu 1º Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) lançou seu 1º Concurso de Vídeos 

sobre Obras Públicas. Associados ao Ibraop e auditores de Tribunais de Contas interessados em 

concorrer deverão enviar seus trabalhos até o dia 31 de outubro. | https://bit.ly/3Bvh87a 

 

IBRAOP | “Em busca da universalização do acesso ao saneamento básico” é tema de artigo 

assinado por auditor do TCE-SC 

Os orçamentos públicos, nas últimas décadas, não contemplaram, de maneira adequada, setor 

do saneamento básico, o que gerou atraso nos investimentos capazes de fazer frente à enorme 

demanda reprimida. A Lei Federal nº 14.026/2020, que instituiu o Novo Marco Legal do 

Saneamento Básico, agora busca reverter a situação. | https://bit.ly/3BqgasS 

 

IBRAOP | Artigo técnico apresenta contexto histórico do saneamento básico no Brasil 

“Perspectivas sobre o Novo Marco de Saneamento Básico” é a temática escolhida para o terceiro 

dia de debates do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o SINAOP. | 

https://bit.ly/3DkxjF5 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AM | TCE-AM julga 52 processos e homologa resultado de concurso público para TI e 

Obras nesta terça-feira (5) 

Durante a reunião plenária, serão homologados, também, os resultados do concurso público 

para os cargos de Tecnologia da Informação (TI) e Obras Públicas. | https://bit.ly/3oNULqc 

 

TCM-GO | Contratação de obras públicas e o controle externo 

Artigo do Auditor de Controle Externo do TCMGO Danilo Mendes Resende. | 

https://bit.ly/3aq75EU 

 

TCM-GO | Auditora do TCMGO Vera Borma tem artigo publicado pelo IBRAOP 

Trabalho apresenta contexto histórico do saneamento básico no Brasil. | https://bit.ly/3asaLWq 

 

TCM-BA | Ex-prefeito de Jequié é multado por superfaturamento em obras 

Na sessão desta quinta-feira (07/10), os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da 

Bahia acataram as conclusões contidas no relatório de auditoria realizada por técnicos do TCM 

e que apontaram a ocorrência de superfaturamento no valor de R$1.241.861,51, em contrato 

firmado entre a Prefeitura de Jequié – na gestão do ex-prefeito Luiz Sérgio Suzart Almeida – e a 

empresa “BVM Construções e Incorporações”. | https://bit.ly/3uWbJDW 
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TCE-SE | Nova Lei de Licitações: Treinamento do TCE debate sobre obras e serviços de 

engenharia  

A ação online conta com mais de mil inscritos, em sua maioria agentes públicos que 

desempenham funções essenciais à aplicação da lei de licitações e contratos administrativos. | 

https://bit.ly/3Fx4gQD 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT avança com os serviços de manutenção na BR-226/MA 

Obras acontecem atualmente no município de Jenipapo dos Vieiras. | https://bit.ly/3iLj5Fy 

 

DNIT | DNIT finaliza obras de adequação e melhorias na BR-020 em Goiás 

Conjunto de ações promove segurança, fluidez no trânsito e visa ampliar o desenvolvimento da 

região. | https://bit.ly/3lsNVV1 

 

DNIT | DNIT inicia obras para restauração de segmento da BR-251/DF 

Trecho foi recentemente transferido ao Governo Federal e serviços vão melhorar o fluxo de 

trânsito no local. | https://bit.ly/3lqU2t2 

 

G1 | Pista de viaduto na Av. Torquato Tapajós, em Manaus, é interditada para obras no fim 

de semana 

Pista será liberada na madrugada da próxima segunda-feira, dia 11. | https://glo.bo/3FrQleu 

 

G1 | Pista de viaduto em Manaus fica interditada para obras no fim de semana 

Pista será liberada na madrugada da próxima segunda-feira, dia 11. | https://glo.bo/3Buvgxv 

 

G1 | Com obras na Santa Casa de Suzano, parte dos pacientes será encaminhada para 

outras unidades 

De acordo com a Prefeitura de Suzano, procedimentos da maternidade, centro cirúrgico e UTI 

serão remanejados para hospitais públicos da região por meio do sistema Cross. Trabalhos 

devem durar de 30 a 40 dias. | https://glo.bo/3iOPMSa 

 

G1 | Justiça autoriza retomada de obras de fábrica de cerveja onde 'Luzia' foi encontrada 

ICMBio alega que 'em nenhum momento o empreendedor avalia a compatibilidade do 

empreendimento com o Decreto de Criação e o seu Plano de Manejo'. Ainda segundo o órgão, 

há alto risco geológico no local. | https://glo.bo/3mHQm5C 

 

G1 | Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru esclarece atraso em obras e 

fala sobre operações tapa-buracos 

Sobre a situação de buracos nas ruas, o secretário explicou que já foram feitos estudos e 

projetos para solucionar os problemas. | https://glo.bo/3AtKWQv 

 

G1 | Engenheiro fiscal do Estado vistoria obras de ampliação do hospital municipal de 

Monte Alegre 

Durante vistoria de rotina foi apontada necessidade de modificações na rede elétrica do 

hospital para que ele possa receber equipamentos. | https://glo.bo/3aobpV5 

 

G1 | TJ-PR rejeita denúncia contra deputado estadual Plauto Miró em ação sobre 

irregularidade em obras em escola de Ponta Grossa 

Deputado tinha sido denunciado pelo MP-PR por associação criminosa, fraude em procedimento 

licitatório e falsificação de documento público. Relator afirmou que não há indícios de autoria 

dos crimes. | https://glo.bo/3Fx9zQ3 
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G1 | RN tem pelo menos 28 obras públicas paralisadas que envolvem mais de R$ 46 

milhões 

Informações são de painel do TCE que acompanha obras realizadas pelo governo e pelas 

prefeituras potiguares. | https://glo.bo/30isP3L 

 

G1 | Confira as próximas grandes obras de pavimentação em Araucária 

Na última semana foi aberta a licitação para um quilômetro de pavimentação de ruas no bairro 

Costeira; as seguintes são para pavimentação no Guajuvira, Tietê, Moradias Jatobá e Lavrinha. | 

https://glo.bo/3oL3VUt 

 

G1 | Obras em píer e atracadouro destruídos por navio devem ser concluídas em 

dezembro em Guarujá 

Acidente ocorreu em junho deste ano. Diretor-geral do Departamento Hidroviário esteve no 

local, nesta quarta-feira (6), para vistoria técnica. | https://glo.bo/2YBEBFe 

 

G1 | Acesso ao Bairro Jardim Anatê II em Uberaba é interditado para obras 

Obras serão feitas para recuperação da rede de dranagem pluvial. Previsão de término é em 

dois dias. | https://glo.bo/3DnN4Li 

 

G1 | Abastecimento de água será suspenso nesta quinta-feira para obras em Várzea 

Grande (MT) 

Rotina de abastecimento será ampliada por mais tempo nesta quarta-feira (6) e na sexta-feira 

(8). | https://glo.bo/3Au3K22 

 

G1 | Obras de melhoria na pavimentação interditam trechos de rodovias em Ourinhos 

Manutenção do pavimento começou na manhã desta terça-feira (5) após ter sido adiada por 

causa da chuva. Condutor deve redobrar atenção no trânsito e optar por outras rotas. | 

https://glo.bo/3v7h63i 

 

G1 | Em Itaúna, Zema anuncia R$ 5,7 milhões para obras na MG-431 e mais de R$ 89 mil 

para escola estadual destaque no Ideb 

Governador acompanhou obras em rodovia e volta às aulas presenciais durante agenda na 

cidade. | https://glo.bo/3lsurzK 

 

G1 | Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, será interditada para obras de ampliação 

Interdições vão desta segunda-feira (4) até quinta-feira (7), de 21h às 6h. | 

https://glo.bo/3DwBwFA 

 

G1 | Concessionária avança nas obras de duplicação da MG-050, em Piumhi 

Além da pista dupla, serão implementados dois trevos em desnível que permitirão a passagem 

de veículos e pedestres, na interligação das ruas João Pinheiro e João Leite, além de uma 

interseção em nível para acesso à Avenida J.K. | https://glo.bo/3uYa3Kb 

 

G1 | Obras e novas rotas: saiba o que pode mudar no Aeroporto da Pampulha, leiloado 

nesta terça 

O terminal foi arrematado pelo Grupo CCR. Os investimentos estimados pelo governo do estado 

são de R$ 151 milhões. | https://glo.bo/3BquJNc 

 

G1 | Prefeitura de Cubatão vai investir R$ 23 milhões em obras de infraestrutura na Vila 

Esperança 

Trabalhos incluem a implantação de redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto, 

drenagem, aterro e pavimentação das vias. | https://glo.bo/2YzuiSM 

 

G1 | Obras do Piscinão contra enchentes da Alberto Diniz estão em fase final 

Reservatório é uma das principais obras de combate a enchentes. | https://glo.bo/3Bx7mS3 
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G1 | Obra provoca congestionamento no Anel Viário de Campinas 

Lentidão chegou a 2 km antes de liberação das faixas. Equipe da Concessionária Rota das 

Bandeiras realiza reparos no pavimento do trecho. | https://glo.bo/2YJ3Tlp 

 

G1 | Obras da Sanasa interrompem parcialmente fornecimento de água em 6 bairros em 

Campinas 

Região do Jardim Estoril vai passar por serviço de interligação de redes das 8h às 17h nesta 

terça-feira (5). | https://glo.bo/30fFMv5 

 

R7 | Obras de esgotamento sanitário interditam totalmente a Av. Gustavo Paiva no turno 

da noite 

A obra, que faz parte do Programa Maceió Tem Pressa, será realizada em duas etapas na 

mesma via, sendo a segunda, entre a Avenida João Davino e a empresa Sococo. | 

https://bit.ly/3iQFZuZ 

 

R7 | Obras da ciclovia da Avenida Fernandes Lima estão paradas 

Denúncias que chegaram à TV Pajuçara alegam que as obras, que começaram em janeiro deste 

ano com prazo de conclusão de 12 meses, há muito tempo não tem continuidade. | 

https://bit.ly/308bni1 

 

R7 | Avenida Gustavo Paiva será interditada para obras de esgotamento sanitário 

A obra será executada em trechos, no trajeto que vai desde o Centro Universitário Tiradentes 

(Unit), em Cruz das Almas, até as imediações da Sococo, em Mangabeiras. | 

https://bit.ly/2YHKukD 

 

Gazeta Web | Confira quais são as obras da BRK em andamento na capital alagoana 

Nova concessionária executa atualmente duas obras na capital e realiza mais de 50 reparos de 

vazamento por dia. | https://bit.ly/3Dxq10X 

 

Gazeta Web | TCE investiga 'empreguismo' na Sesau e obras eleitoreiras do Governo de AL 

MP e MPC também investigam denúncias formalizadas por deputado sobre a folha paralela para 

pagar servidores e plantões fantasmas. | https://bit.ly/3Fx64Jp 

 

Estradas | AMG-2505, no Triângulo Mineiro, será interditada para obras durante 20 dias 

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG), serviços terão ionvestimentos de R$ 800 mil. | https://bit.ly/3iPUeAb 

 

Estradas | Obras de adequação e melhorias são entregues na BR-020, em Goiás 

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

garantir mais segurança e fluidez ao tráfego de veículos. | https://bit.ly/2YzDEOn 

 

Estradas | Obras de manutenção no Sistema BA-093 se enceram neste domingo (10) 

De acordo com a concessionária Bahia Norte, serviços vão garantir mais conforto e segurança 

aos usuários das rodovias. | https://bit.ly/3ankeyk 

 

Correio Braziliense | É falso! Asfalto que cedeu em trecho da BR-319 não foi obra do 

governo Bolsonaro 

É enganoso um vídeo postado no TikTok que associa crateras na Rodovia BR-319, no 

Amazonas, a supostas obras malfeitas do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). O Comprova 

apurou que as crateras foram abertas em um trecho que não recebeu obras estruturais na atual 

gestão federal. | https://bit.ly/2YD6pZP 
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Correio Braziliense | Desvio de Taguatinga centro será parcialmente bloqueado a partir 

desta terça 

A interdição será feita devido às obras de nivelamento do asfalto. Detran recomenda vias 

alternativas. Obra no local foi iniciada em julho de 2020. | https://bit.ly/3oQy8Sa 

 

Agência Brasil | Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico 

Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico. | https://bit.ly/3oMGNEX 

 

Metrópoles | Obras de R$ 7 bi em rodovias são trunfos de Doria no interior de SP 

Pacote de obras, sob gestão de Rodrigo Garcia, pode dar visibilidade a vice-governador e pré-

candidato em disputa por votos em 2022. | https://bit.ly/3Dzo4AP 

 

Agência Pará | Obras da nova policlínica avançam em Tucuruí 

Governador visitou as obras na manhã deste sábado (9). | https://bit.ly/3FEi9fK 

 

Agência Pará | Estado inicia obras de urbanização em mais de 4 km de vias em Tucuruí 

Pavimentação asfáltica, drenagem superficial, calçada e meio-fio vão beneficiar centenas de 

moradores. | https://bit.ly/3aw2MI5 

 

Agência Pará | Estado garante investimento na revitalização da nova orla de Tucuruí 

O convênio firmado com a prefeitura local permite o maior investimento do Estado na história 

de Tucuruí. | https://bit.ly/2X2FgiF 

 

Agência Pará | Estado investe em obras de infraestrutura urbana em Breu Branco 

Governador Helder Barbalho autoriza a pavimentação de quatro quilômetros de vias na sede 

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

 

Agência Pará | Governo garante recuperação de vicinais e construção do Terminal 

Rodoviário de Dom Eliseu 

As obras vão melhorar a mobilidade tanto na sede municipal quanto na zona rural do 

município. | https://bit.ly/3ly9OlG 

 

Agência Pará | Estado vai realizar obras de drenagem e construção de pontes em Rondon 

do Pará 

Os investimentos do Estado no município vão beneficiar moradores das zonas urbana e rural. | 

https://bit.ly/30ikgG0 

 

Agência Pará | Em Jacundá, governo do Estado autoriza requalificação de trecho da 

Rodovia PA-150 

Via essencial à integração de Belém com o sul e sudeste do Pará, a PA-150 terá 54 km 

requalificados, com acostamento, meio-fio, recapeamento e sinalização. | https://bit.ly/3lxo91U 

 

Agência Pará | Gestores e equipe técnica da Sespa realizam visita técnica às obras da 

Usina da Paz, no Icuí 

A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), 

elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da 

Cidadania (Seac). | https://bit.ly/3apnSb7 

 

Agência Pará | Estado celebra 27 anos de Canaã dos Carajás garantindo obras de 

infraestrutura de transporte 

A população do município também vai ter acesso aos serviços da Usina da Paz, que está sendo 

construída em parceria com a mineradora Vale. | https://bit.ly/3n0s9Yv 
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Agência de Notícias do Paraná | Piana anuncia investimentos de R$ 9,1 milhões a Nova 

Esperança do Sudoeste 

Obras com recursos do Governo do Estado vão atender diferentes demandas do município, nas 

áreas da saúde, lazer, urbanização e geração de emprego e renda. Todas as ações são da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. Já por meio da Secretaria 

da Saúde foram repassados dois veículos. | https://bit.ly/3iTVWRk 

 

Agência de Notícias do Paraná | Paraná entrega à ONU relatório sobre desenvolvimento 

sustentável no Estado 

Estudo foi entregue pelo governador Ratinho Junior ao diretor-executivo do Instituto das 

Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar), Nikhil Seth. Documento apresenta o 

compromisso do Paraná com o desenvolvimento sustentável, valorizando ações em prol do 

meio ambiente, da redução das desigualdades sociais e da agilidade da máquina pública. | 

https://bit.ly/3ByLqpS 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra em rodovia de Godoy Moreira vai encerrar problemas 

históricos com enchentes 

Além de melhorar a drenagem nos locais, também será elevada a altura do pavimento, serviço 

denominado correção de greide, o que garante que eventuais enchentes não obstruam o acesso 

à rodovia. As obras serão realizadas nos seguintes encontros com águas fluviais: Água do 

Chalé, Água Paraguaia, Água da Anta, Água das Antas e Água do Mangueirão. | 

https://bit.ly/2X5s2lm 

 

Agência de Notícias do Paraná | São Jorge D’Oeste recebe trevo na PR-281 e nova unidade 

do Meu Campinho 

Governador em exercício Darci Piana vistoriou as obras da estrutura viária que vai facilitar o 

trânsito de acesso ao setor industrial do município. Ele também inaugurou o espaço que é nova 

opção de esporte e lazer à população. Projetos são coordenados pela Secretaria do 

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, em parceria com a administração municipal. | 

https://bit.ly/3Dnqra2 

 

Agência de Notícias do Paraná | Trânsito em Matinhos continua com desvios durante obra 

de duplicação da PR-412 

Condutores que vão visitar o município durante o feriado prolongado devem estar atentos aos 

desvios no trânsito. Vídeo explica com detalhes as mudanças que estão ocorrendo no trecho 

em obras. | https://bit.ly/3mKOvNb 

 

Notícias do Acre | Governo do Acre entrega obra no Ramal Mário Lobão, em Sena 

Madureira 

Para realização da obra, foram investidos, por meio de recursos próprios, cerca de R$ 1,3 

milhão, na execução de serviços de melhoramento, recuperação e aplicação de 

microrrevestimento, com objetivo de propiciar mobilidade aos comunitários e gerar 

desenvolvimento à região. | https://bit.ly/3uZXdec 

 

Notícias do Acre | Governo constrói ponte em Feijó 

A obra tornou-se viável por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio 

do ((Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Prefeitura de Feijó e a 

comunidade. | https://bit.ly/3lvdRiI 

 

Estado de Minas | BH chega ao período chuvoso com parte das obras prontas e pontos de 

desafio 

Prefeitura conclui oito grandes intervenções para conter inundações e toca nove. Em ponto 

crítico, projeto do governo do estado tropeça em embargo. | https://bit.ly/3Bzt6wH 
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Estado de Minas | Em obras, Hospital Libertas reforça atendimento ao Vetor Norte de BH 

Empreendedora da unidade, Fundação São Francisco Xavier lança, amanhã, projeto de R$ 280 

milhões na Pampulha, com 380 leitos. | https://bit.ly/3apfoke 

 

Estado de Minas | Obras na Vilarinho, em BH, 'passam no teste' das primeiras chuvas 

Intervenções na avenida com histórico de alagamentos já mostram reflexos positivos, aponta 

superintendente da Sudecap. | https://bit.ly/3mGjES9 

 

Estado de Minas | Obras na João César e Viaduto Teleférico voltam nesta segunda em 

Contagem 

Construtora responsável pelas duas obras de mobilidade abandonou os trabalhos, e outras 

duas empresas assumiram trabalhos. | https://bit.ly/3v9vOGT 

 

Portal Correio | Governo do Estado anuncia nesta sexta (8) investimento de R$ 95,2 

milhões para obras e ações em Campina Grande 

Investimento será destinado para as áreas de Infraestrutura, Segurança, Saúde, 

Desenvolvimento Humano e Educação. | https://bit.ly/3iOtXSY 

 

Diário do Litoral | Governo de SP inicia obras de R$ 521 milhões em estradas vicinais 

No Vale do Ribeira. 3 obras foram iniciadas dentro da 1ª fase do Novas Estradas Vicinais. Ao 

todo, o DER está gerando quase 10 mil postos de trabalho com serviços no Estado. | 

https://bit.ly/3lrksuy 

 

Portal 27 | Governo prossegue com obras de ampliação e construção da Ciclovia da Vida 

na Terceira Ponte 

O projeto da Ciclovia da Vida está sendo executado pelo Governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O consórcio Ferreira Guedes Metalvix é 

responsável pelas obras, contratadas pelo valor de R$ 127 milhões. O prazo para conclusão é 

maio de 2023. | https://bit.ly/3DyWTq9 

 

Dcmais | Prédio histórico do Museu Campos Gerais terá obras de restauração 

O prédio histórico que abrigou o Museu Campos Gerais, da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) de 1983 a 2003 será totalmente restaurado. | https://bit.ly/3BumrUt 

 

Dcmais | Rodonorte libera tráfego em quatro obras de acesso de Ponta Grossa 

Além da Souza Naves, acessos da PR-151 e BR-376 serão liberados. | https://bit.ly/2Yz3e65 

 

Dcmais | Obras na Vila Hilgemberg estão concluídas 

Quase R$ 700 mil foram investidos em estrutura de drenagem e asfalto. | 

https://bit.ly/3as5Apq 

 

São Roque Notícias | Prefeitura afirma que realiza reforma em escola em bairro de São 

Roque para as voltas às aulas 

A Prefeitura de São Roque divulgou nesta terça-feira, 05, que está realizando obras de reparos 

na Escola Municipal Tagore dos Santos Pires no bairro do Carmo. | https://bit.ly/2YzRL5U 

 

Correio do Estado | Capital deixa de lado obras contra enchentes e estragos se espalham 

Chuva trouxe estragos para ruas e prejuízos para lojistas e motoristas que transitam no Centro. 

| https://bit.ly/3Dz0CnD 

 

Correio do Estado | Para melhorar tráfego, BR-163 ganha três obras neste ano, só uma 

bancada pela MSVia 

Viadutos serão construídos nos municípios de Campo Grande, Jaraguari e Dourados. | 

https://bit.ly/3oUQYaR 

 

https://bit.ly/3apfoke
https://bit.ly/3mGjES9
https://bit.ly/3v9vOGT
https://bit.ly/3iOtXSY
https://bit.ly/3lrksuy
https://bit.ly/3DyWTq9
https://www.uepg.br/
https://www.uepg.br/
https://bit.ly/3BumrUt
https://bit.ly/2Yz3e65
https://bit.ly/3as5Apq
https://bit.ly/2YzRL5U
https://bit.ly/3Dz0CnD
https://bit.ly/3oUQYaR


 

 

Correio do Estado | Prefeitura inicia nova frente de obras com 20km de recapeamento em 

24 ruas 

O projeto iniciou na semana passada na Rua Barra Mansa, no Bairro Guanandi. | 

https://bit.ly/308XLTL 
 

Campo Grande News | Juiz quebra sigilo de servidora que fiscalizou contrato denunciado 

por fraude 

Ministério Público aponta prejuízo de R$ 542.941,61 com obra na Orla Morena. | 

https://bit.ly/2YCkOFY 

 

Campo Grande News | Prefeitura inicia construção de ponte no Polo Empresarial Oeste 

Estrutura vai ter 40 metros de extensão e diminuir deslocamento dos moradores da região. | 

https://bit.ly/3ltFuZF 

 

Campo Grande News | Revitalização de complexos esportivos e praça vai custar  

R$ 1,8 milhão 

Nova Lima terá nova praça e os bairros Maria Aparecida Pedrossian e Vila Nasser passarão por 

reforma geral. | https://bit.ly/3mGdmlj 

 

Campo Grande News | Prefeitura interdita Barão do Rio Branco para obras do Reviva 

Agetran sugere três rotas alternativas; previsão é liberar no mesmo dia. | https://bit.ly/3BzP0jk 

 

Campo Grande News | Dourados recebe R$ 1,1 milhão para obras de drenagem e 

pavimentação 

Verba vai beneficiar três bairros, e ainda será empregada na implantação de sinalização viária. | 

https://bit.ly/3iOlQWE 

 

Campo Grande News | Reforma de complexo esportivo na Vila Nasser deve custar  

R$ 738 mil 

Previsão é que recebimento de proposta de empresas interessadas ocorra dia 9 de novembro. | 

https://bit.ly/3DvznKC 

 

Campo Grande News | Parte de pacote de obras em Ribas, asfalto da MS-338 custará R$ 88 

milhões 

Município está recebendo diversos investimentos, tanto da iniciativa pública quanto da privada. 

| https://bit.ly/3BLXEvz 

 

Campo Grande News | Governo investe R$ 7 milhões para reformar escolas 

Contratos foram publicados na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial de Mato Grosso do 

Sul. | https://bit.ly/3Bx6UmN 

 

Campo Grande News | Construtora fecha acordo de R$ 3,6 milhões para reformar escola 

estadual 

Prazo para que trabalho seja encerrado é de 365 dias, a partir da emissão da ordem de serviço. 

| https://bit.ly/3iTw1sZ 
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