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 IBRAOP  

 

IBRAOP | Segundo painel do XIX Sinaop irá debater o BIM nas contratações públicas 

O segundo painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, marcado para às 

10h do dia 23 de novembro (terça-feira), irá debater o BIM – Modelagem de Informação da 

Construção – nas contratações públicas. | https://bit.ly/3khEOFR 

 

IBRAOP | Perspectivas da Nova Lei de Licitações é o tema do primeiro painel do XIX Sinaop 

As perspectivas da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) nas 

obras públicas é o tema do primeiro painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 

Públicas, marcado às 14h do dia 22 de novembro. | https://bit.ly/302ZAlH 

 

IBRAOP | Inscrições para o 1º Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas são prorrogadas 

até 15 de novembro 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) prorrogou as inscrições do 1º 

Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas. Agora os associados ao Ibraop e auditores de 

Tribunais de Contas interessados em concorrer poderão enviar seus trabalhos até o dia 15 de 

novembro. | https://bit.ly/3EMWxwF 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Inscrições para concorrer ao 1º Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas do 

Ibraop são prorrogadas para 15 de novembro 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) prorrogou as inscrições do 1º 

Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas. Agora os associados ao Ibraop e auditores de 

Tribunais de Contas interessados em concorrer poderão enviar seus trabalhos até o dia 15 de 

novembro. | https://bit.ly/3ESBSr4 

 

ANTC | Participe do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

Entre os dias 22 e 26 de novembro, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

(Ibraop), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), promoverá o XIX Simpósio 

Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop). O encontro será virtual e terá como temática 

central “Obras públicas: novos desafios”. | https://bit.ly/305HjE0 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Primeiro “Webinário InfraTCU” aborda inspeção acreditada de projetos e obras de 

infraestrutura 

O TCU vai realizar uma série de eventos intitulados “Webinários InfraTCU”. O primeiro deles 

acontece entre 11 e 12 de novembro e vai tratar da inspeção acreditada de projetos e obras de 

infraestrutura. | https://bit.ly/3kgjBMf 
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TCE-PR | Foz do Iguaçu se compromete a retomar obras paradas e atualizar informações 

Com o objetivo de discutir a situação das obras paralisadas em Foz do Iguaçu, o coordenador-

geral de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Cláudio Henrique de Castro, 

realizou visita técnica a esse município, onde reuniu-se com o prefeito, Francisco Lacerda 

Brasileiro, conhecido como Chico Brasileiro, e sua equipe. | https://bit.ly/3kzMljx 

 

TCE- PR | Municípios do Paraná confirmam 355 obras paralisadas, orçadas em R$ 365,7 

milhões 

A conclusão é de um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O 

objetivo principal do trabalho é estimular a retomada e a conclusão dessas obras, fazendo com 

que elas tragam benefícios efetivos à população. | https://bit.ly/3kfmahw 

 

TCE-ES | TCE-ES revoga cautelar que suspendia contrato entre DER e consórcio por suposta 

irregularidade 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão virtual da 2ª Câmara, 

realizada na sexta-feira (29), deu provimento a agravo, revogando integralmente decisão 

anterior, que determinava a paralisação / suspensão do contrato celebrado em 2020 entre o 

Departamento de Edificações de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e o Consórcio 

Prosul para a prestação do serviço de apoio ao gerenciamento do plano de investimentos do 

órgão em obras rodoviárias. | https://bit.ly/3wwOaT2 

 

TCE-ES | TCE-ES cobra esclarecimentos da Prefeitura de Presidente Kennedy sobre postes 

no meio de rodovia 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) encaminhou, na manhã desta quarta-

feira (3), ofícios ao prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, e ao secretário municipal de 

Obras, Serviços Públicos e Habitação, Wagner Porto Viana, para que esclareçam sete 

questionamentos, com documentação comprobatória, sobre a inauguração e abertura de 

uma rodovia com postes da rede elétrica dispostos no meio da nova estrada. | 

https://bit.ly/30244ci 

 

TCM-SP | Palestra da EGC discute a importância do descarte correto e da reciclagem de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Na última sexta-feira (29/10), a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas (EGC), do Tribunal 

de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), promoveu a quarta palestra virtual do ciclo de 

debates sobre Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC): da geração à destinação final. Na 

oportunidade, o tema foi "Desafios da redução na geração, mercado dos reciclados e os 

aspectos socioeconômicos". | https://bit.ly/305flIJ 

 

TCE-SP | Fiscalização do TCESP aponta gastos de R$ 1,4 bi em obras paralisadas no Estado 

de SP 

Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para averiguar o 

andamento e as condições de obras feitas com recursos públicos em 113 municípios paulistas 

aponta gastos de R$ 1,4 bilhão com 140 obras paralisadas. | https://bit.ly/3GZLQsh 

 

TCE-SP | Tribunal fará live sobre ferramenta que analisa risco em obras públicas 

Com o intuito de apresentar as novidades do Sistema FARO (Ferramenta de Análise de Risco de 

Obras) e esclarecer dúvidas sobre o uso da ferramenta, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo (TCESP) realizará, na segunda-feira (8/11), das 14h30 às 16h30, evento direcionado aos 

responsáveis por contratos de obras e de serviços de engenharia que atuam em órgãos 

fiscalizados pela Corte. | https://bit.ly/3o5xu18 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | Obras de duplicação da Travessia Urbana de Tianguá, no Ceará, seguem em ritmo 

acelerado 

Equipes do DNIT avançam com os trabalhos ao longo da BR-222/CE. | https://bit.ly/3BUStsn 

 

DNIT | DNIT avança com obras de construção da IP4 de Guajará-Mirim, em Rondônia 

Iniciada em junho deste ano, a construção da instalação já está mais de 40% executada. | 

https://bit.ly/2YmLj2a 

 

DNIT | Comitiva do Governo Federal visita obras da BR-251/DF 

Serviços de restauração em trecho de 15,20 quilômetros da rodovia devem ser concluídos em 

novembro. | https://bit.ly/3oouXPR 

 

DNIT | DNIT conclui obras de construção e inicia operações da IP4 de Silves 

Nova instalação no Amazonas promoverá o transporte hidroviário em região de alta demanda. | 

https://bit.ly/3bR7vEI 

 

DNIT | DNIT retoma obra de pavimentação da BR-285/SC em Timbé do Sul 

Serviços na Serra da Rocinha estão em fase final. | https://bit.ly/3ql9JF7 

 

G1 | Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto passará por obras em trechos do Alto Tietê, 

nesta semana 

Segundo a concessionária que administra a via, trabalhos serão de segunda (8) a sexta-feira 

(12). Recomendação é que motoristas reduzam a velocidade. | https://glo.bo/3bLPWGi 

 

G1 | Governador do Rio anuncia início das obras de recuperação da RJ-130 para dezembro 

Anúncio foi feito durante reunião com representantes de 15 cidades da Região Serrana, nesta 

sexta-feira (5), em Teresópolis. Investimento para obras será de R$ 86 milhões, segundo o 

governo do estado. | https://glo.bo/3kg4GSq 

 

G1 | Rodovia Washington Luís tem interdições para obras no trecho de Cordeirópolis 

Bloqueios acontecem para serviços de manutenção na pista, em dois trechos, a partir desta 

sexta-feira (5). Veja acessos alternativos durante as obras. | https://glo.bo/3qgXvwT 

 

G1 | Moradores de Francisco Morato sofrem com rua que vira 'lamaçal' em dias de chuva 

após obras de recapeamento 

Prefeitura de Francisco Morato disse que o prazo de conclusão da obra de recuperação e 

drenagem do Corredor Ouro Preto foi antecipado em 90 dias e será entregue em janeiro de 

2022. | https://glo.bo/3CUfddp 

 

G1 | Prefeitura de SP e governo estadual anunciam parceria em Plano de Mobilidade com 

27 obras no valor de R$ 5,5 bilhões 

Obras incluem retomada do projeto BRT Radial Leste, que era de 2014. Programa de mobilidade 

urbana na capital paulista prevê a implantação de 11 novos corredores de ônibus, 4 novos 

terminais de ônibus e requalificação de corredores. | https://glo.bo/3bNanmj 

 

G1 | Três escolas da Área Continental de Santos passam por obras de reforma 

Alunos não foram prejudicados e continuam tendo aulas presenciais nas unidades, segundo a 

prefeitura. | https://glo.bo/3mUScBy 

 

G1 | Obras interditam ruas no entorno da Praça Portugal em Bauru 

Acessos serão bloqueados entre os dias 2 e 5 de novembro e também entre os dias 3 e 16. 

Motoristas devem ficar atentos aos desvios sinalizados. | https://glo.bo/3kakkyH 
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G1 | Rua Dr. Ribeiro Pena é totalmente interditada para obras da Copasa em Divinópolis; 

trânsito e linhas de ônibus sofrem alterações 

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, sentido 

que terá o tráfego afetado é o sentido Centro-Niterói. | https://glo.bo/3ET8Bwd 

 

G1 | Campinas determina multa de R$ 10 milhões ao Consórcio BRT por atraso nas obras 

do Corredor Ouro Verde 

Prefeitura afirma que demora se refere ao lote 4 da construção. Obras dos corredores para 

ônibus rápidos começaram em 2017 e tinham previsão inicial de três anos de duração. | 

https://glo.bo/2ZZJuJz 

 

G1 | “Piscinão Califórnia” contra enchentes já traz resultados positivos mesmo antes da 

conclusão da obra 

Chuvas dos últimos dias testaram o sistema de contenção. | https://glo.bo/3oaG4M9 

 

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 | Águas do Rio anuncia 100 obras para melhorar fornecimento em pontos com 

torneiras secas 

Alexandre Bianchini, presidente da empresa, afirmou que a empresa prevê um investimento de 

R$ 7,2 bilhões em cinco anos, que inclui a recuperação de estruturas da Cedae. | 

https://glo.bo/3ESHqSf 

 

G1 | Com obra atrasada, cratera tem novo desmoronamento em Taubaté 

Cratera aberta no bairro Jardim das Nações desde março teve novo deslizamento nesta 

segunda-feira. Obra tinha previsão de entrega para outubro, mas cratera ainda está aberta na 

rua. | https://glo.bo/3bN3O2W 

 

G1 | Aldeia questiona obra em território indígena em Ubatuba 

Aldeia Renascer fica dentro do Parque Estadual da Serra do Mar em território demarcado como 

indígena e área de preservação. Eles questionam obra da Fundação Florestal sem comunicação 

prévia e que aumenta o fluxo de turistas no local. | https://glo.bo/3kg5arI 

 

G1 | Em evento da conferência mundial do clima, governo de PE anuncia verbas para 

reflorestamento e preservação de rios 

Governador disse, neste domingo (7), na Escócia, que investimentos chegam a R$ 75 milhões. 

Os recursos também serão usados em tratamento de resíduos sólidos em 43 cidades. | 

https://glo.bo/3o0VXVc 

 

Correio Braziliense | Vídeo: cratera se abre em Vicente Pires, após rompimento na rede de 

água 

A Secretária de Obras e Infraestrutura foi notificada e realizou o tapamento da cratera no 

mesmo dia. | https://bit.ly/3mQdAru 

 

Estradas | Duplicação da Travessia Urbana de Tianguá, no Ceará, avança 

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

empenham nos trabalhos ao longo da BR-222. | https://bit.ly/3mTGIOx 
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Estradas | Trevos da Washington Luís (SP-310) ficarão bloqueados para obras, em 

Cordeirópolis 

De acordo com a concessionária Eixo SP, serviços serão realizados nesta sexta (5) e neste 

sábado (6), no período noturno para evitar transtornos aos usuários. | https://bit.ly/3BUqjxm 

 

Estradas | Obras de manutenção na BR-163, em MS, causam bloqueios nesta quinta-feira 

(4) 

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

‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/305jzQB 

 

Estradas | Retomadas as obras de pavimentação da BR-285, em Timbé do Sul (SC) 

De acordo com a Autarquia, serviços na Serra da Rocinha estão em fase final. | 

https://bit.ly/3bNqsZ1 

 

Agência Brasília | De olho nas obras do Autódromo de Brasília 

Comitiva formada por gestores do governo, pilotos e ex-pilotos acompanha reforma da famosa 

pista do DF; atual etapa é a remoção do asfalto antigo. | https://bit.ly/3BVDoXg 

 

Agência Brasília | Obras para a Rota de Segurança atingem 98% de execução 

Serviços já demandaram investimentos de R$ 12 milhões, criando cerca de 700 empregos 

desde o início das obras. | https://bit.ly/3o06IXS 

 

Agência Brasília | Obra do túnel de Taguatinga atinge 53% de execução 

Operários trabalham na escavação e concretagem das últimas paredes da passagem 

subterrânea e nas lajes. | https://bit.ly/3wnjCTs 

 

Agência Brasília | Obras da Rota de Segurança entram na etapa final 

Via ligará o Setor de Inflamáveis, no SIA, à marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e 

conta com duas faixas, calçadas largas e ciclovia. | https://bit.ly/3D90TOl 

 

Agência Pará | São João do Araguaia será contemplado com sete pontes construídas pelo 

Estado 

Os investimentos deverão assegurar mais segurança e comodidade aos moradores e produtores 

da região. | https://bit.ly/3CWyDy1 

 

Agência Pará | Obras avançam em 80 unidades habitacionais no Conjunto Riacho Doce  

Com investimento superior a R$ 5 milhões, o prazo de execução é de 14 meses. | 

https://bit.ly/3BRv6Qd 

 

Agência Pará | Reconstrução da PA-448 vai interligar municípios da região nordeste do 

Pará 

Previsão de entrega da obra, que vai levar qualidade de vida para as comunidades próximas, é 

para o mês de julho de 2022. | https://bit.ly/3F0QCEl 

 

Agência Pará | Obras do governo vão garantir a construção de pontes e drenagem em 

Rondon do Pará 

As obras vão assegurar a melhor trafegabilidade para quem transita pelas estradas vicinais do 

município e para os moradores da área urbana. | https://bit.ly/3kka6vM 

 

Agência Pará | Estado e Prefeitura de Santarém avançam as obras de prolongamento da 

Avenida Moaçara 

Os investimentos em mobilidade, segurança e fluidez do tráfego estão entre as prioridades do 

governo estadual. | https://bit.ly/3qgpwoz 
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Agência Pará | Governo assina convênio para construção de hospital em Tucumã, no sul do 

Pará 

Nova unidade deverá contar com 40 leitos, estruturação do setor de emergência, diagnóstico e 

laboratório, pavimentação, iluminação e paisagismo parcial. | https://bit.ly/3BXsh0e 

 
Notícias do Acre | Estado e Prefeitura de Brasileia executam obra de ampliação da rede de 

água 

Com mais de 2 mil metros de extensão, a nova tubulação permitirá, de imediato levar água 

tratada a mais de 700 famílias moradoras do bairro Nazaré. | https://bit.ly/2Yrd5dY 

 

Agência de Notícias do Paraná | PR-323 terá bloqueio total neste sábado entre Paiçandu e 

distrito Água Boa 

Bloqueio será necessário para operação de transporte e lançamento de seis vigas de concreto 

do novo viaduto de Água Boa. Peças têm aproximadamente 60 toneladas cada uma. | 

https://bit.ly/3EXzizX 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador confirma pacote de investimentos para 

Cianorte com 389 moradias e equipamentos 

Em visita ao Noroeste, Ratinho Junior assinou um protocolo de intenções para a construção de 

389 moradias no município, dentro do programa Casa Fácil. O governador liberou também 

mais de R$ 570 mil para aquisição de equipamentos. | https://bit.ly/3mT5zSD 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras de modernização geram bloqueios na pista da 

rodovia PRC-280, no Sudoeste 

Bloqueio de meia pista ocorre 24 horas por dia. A medida é necessária para avançar as obras da 

restauração da rodovia com pavimento rígido de concreto, utilizando a técnica whitetopping. | 

https://bit.ly/2YvoOIC 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra do Trevo do Gauchão e duplicação da PR-323 

alcançam 30% de execução, em Umuarama 

Obra que vai melhorar o trânsito do perímetro urbano da PR-323, em Umuarama, chegou a um 

terço de execução. Investimento do Governo do Estado é de R$ 66,1 milhões, com previsão de 

término para 2022. O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou a obra nesta quinta-

feira (4). | https://bit.ly/3o9RxeH 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com investimento de R$ 4,7 milhões, Estado vai 

modernizar o aeroporto de Cornélio Procópio 

O recape em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) será em toda a pista, uma extensão 

de 1.680,33 metros e área total de 42.736,41 metros quadrados. Além disso, está previsto 

também a implantação de balizamento noturno do equipamento, o que irá ampliar os horários 

para pousos e decolagens. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (03) pelo governador Carlos 

Massa Ratinho Junior. | https://bit.ly/3kkemeK 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras da Sanepar no centro de Toledo serão concluídas no 

fim de novembro 

Substituição de tubulações dará condições para que novos empreendimentos sejam construídos 

na região, aumentarão a vida útil das estruturas e vão melhorar sistema de distribuição de água 

para toda a cidade. | https://bit.ly/3qhjm7y 

 

Estado de Minas | Kalil: 'Primeiras obras da Vilarinho não vão segurar as chuvas' 

Prefeito anuncia novas obras contra enchentes em Belo Horizonte através de financiamento de 

R$ 100 milhões que serão repassados pela Caixa Econômica Federal. | https://bit.ly/3wpReQR 
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Estado de Minas | Uberaba fará obra para tentar diminuir perda de quase 50% da água 

tratada 

Atualmente, praticamente metade da água tratada pela Codau é desperdiçada devido a 

vazamentos na rede de distribuição. | https://bit.ly/3BX8oGr 

 

Estado de Minas | BH vai receber R$ 100 milhões para obras de infraestrutura 

Valor virá de um convênio com a Caixa Econômica Federal, que será assinado na tarde desta 

quinta-feira (4/11) pelo prefeito Alexandre Kalil. | https://bit.ly/3bTcwwG 

 

Portal Correio | MDR encerra Jornada das Águas com entrega de obras em Alagoas 

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou que R$ 6 bilhões foram 

investidos na revitalização do Rio São Francisco. | https://bit.ly/3BVFCG6 

 

Engeplus | Bairro Fábio Silva recebe pavimentação de 15 ruas 

Investimento da Administração Municipal foi de R$ 3.070.368,66. | https://bit.ly/3kfTntf 

 

Engeplus | Sistema elétrico de Criciúma recebe melhorias com obras de ampliação e 

reforço da rede 

As obras vão beneficiar cerca de 12 mil unidades consumidoras. | https://bit.ly/3bLRHmS 

 

Engeplus | Obras na avenida Centenário serão retomadas nesta segunda-feira 

Trabalhos seriam realizados no último sábado, mas tempo impediu a programação. | 

https://bit.ly/3CQ3AnA 

 

Dcmais | Obras no Corredor Santana serão entregues em 2022 

Município afirma que 73% dos serviços foram executados. | https://bit.ly/3GYkx1C 

 

Diário do Litoral | Na Rua 4, no Rio Branco, obras de drenagem e pavimentação entram na 

reta final 

Secretaria de Obras Públicas está finalizando a drenagem para começar a pavimentação; 

serviços devem ser concluídos até dezembro. | https://bit.ly/309GOZR 

 

Diário do Litoral | Píer do Novo Casqueiro tem obras travadas em Cubatão 

Com entrega prevista para dezembro do ano passado, o Píer do Novo Casqueiro prometia ser o 

sonho turístico neste verão. | https://bit.ly/31usBXA 

 

Correio do Estado | Obra de contenção no Córrego Joaquim Português devem concluída 

ainda neste ano 

A recuperação faz parte de um conjunto de obras para resolver o problema de assoreamento 

recorrente do lago principal do Parque das Nações Indígenas. | https://bit.ly/3kfV6id 

 

Correio do Estado | A 50 dias do Natal, plano de liberação do centro ainda não está pronto 

Com cronograma apertado e diversas insatisfações dos comerciantes, obras do Reviva serão 

entregues apenas em 2022. | https://bit.ly/3woAvxa 

 

Correio do Estado | Interdições nas ruas de Campo Grande geram caos no trânsito e 

atrasam moradores 

O transtorno é causado pelas obras da segunda etapa do Reviva, que prevê obras em mais de 

80 quadras da região central. | https://bit.ly/3mSHJqb 

 

Correio do Estado | Prefeitura empresta R$16 milhões para concluir oito obras inacabadas 

São 8 locais e alguns estão abandonados há 10 anos; dos R$ 95 milhões totais, o serviço 

custará R$ 16 milhões. | https://bit.ly/3BTvz4s 
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Correio do Estado | Obras do Reviva Campo Grande interditam novas vias nesta segunda-

feira 

Rua Rui Barbosa, entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a rua Barão de Melgaço, ficará 

totalmente bloqueada. | https://bit.ly/3EVyCLk 

 

Campo Grande News | Governador começará a semana em Dourados com pacotão de 

entregas 

Reinaldo Azambuja passará toda a segunda-feira liberando obras e projetos estruturantes para 

cidade. | https://bit.ly/3ETLaTD 

 

Campo Grande News | Empresa de SP vence licitação de R$ 22,2 milhões para asfaltar MS-

357 

Serão pavimentados mais de 10 km; não há prazo para o início das obras. | 

https://bit.ly/3bMGDpu 

 

Campo Grande News | Escola Maria Constança passará por ampliação e restauro por R$ 7,9 

milhões 

Considerada patrimônio histórico, projeto não pode alterar o que foi projetado pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer. | https://bit.ly/3BT1kuG 

 

Campo Grande News | Obras fecham duas quadras da Rui Barbosa amanhã 

A previsão é que o trecho seja liberado no mesmo dia. | https://bit.ly/3woK7b7 

 

Campo Grande News | Pavimentação da MS-162 deve ser entregue na primeira quinzena de 

novembro 

Obra lançada há um ano teve investiment de R$ 12,7 milhões e gerou 150 empregos diretos e 

indiretos. | https://bit.ly/3014KOq 

 

Campo Grande News | Com entrega em quatro meses, Aquário tem mais duas etapas 

concluídas 

Previsão é entregar obra em março de 2022; nove frentes de trabalho estão em execução. | 

https://bit.ly/3CTK0qp 

 

Campo Grande News | Em obras, Parque dos Poderes terá via interditada por uma semana 

Intervenção afetará estacionamento para servidores do Ministério Público, que terão acesso 

provisório. | https://bit.ly/3o02fnS 

 

Campo Grande News | Prefeitura interdita trechos em mais três ruas para obras do Reviva 

Nesta segunda-feira (1°), também foi liberada a Rua Trindade entre as ruas Cosme e Damião e 

Aristóteles. | https://bit.ly/3bLUeNU 

 

Campo Grande News | Mais quatro pontes de concreto vão garantir maior competitividade 

ao campo 

Múnicípios de Corumbá, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti serão contemplados com obras 

estruturantes. | https://bit.ly/3wr99q1 
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