
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 15 a 21 de novembro 

 

 

 IBRAOP  

 

IBRAOP | Planejamento e Auditorias Operacionais no Controle de Obras: confira quais são 

as apresentações do quinto painel do XIX Sinaop 

O tema do quinto painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – 

“Planejamentos das Fiscalizações pelos Tribunais de Contas e Utilização de Auditorias 

Operacionais no Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia” – será iniciado às 14h do 

dia 25 de novembro (quinta-feira). | https://bit.ly/30FX0BU 

 

IBRAOP | XIX Sinaop será encerrado com painel sobre a importância das redes e parcerias 

institucionais para o controle de obras 

“Redes e Parcerias Institucionais para o Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia” é o 

tema do sétimo e último painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas. O 

debate da temática está marcado para iniciar às 14h da sexta-feira, dia 26 de novembro. | 

https://bit.ly/3Cwb7Hb 

 

IBRAOP | Penúltimo painel do XIX Sinaop irá debater sobre a preservação do Meio 

Ambiente em obras de infra-estrutura 

A programação do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas reservou um  tema 

atual e necessário para ser debatido às 10h da sexta-feira, dia 26 de novembro — Atuação do 

Controle Externo e Preservação do Meio Ambiente em Obras de Infra-Estrutura. O evento será 

realizado virtual e gratuitamente pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

(Ibraop) e Tribunal de Contas da União (TCU), por intermédio do Instituto Serzerdello Corrêa 

(ISC), entre os dias 22 e 26 de novembro. | https://bit.ly/3kUjYMP 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Laboratório Móvel do TCE-PI já fiscalizou mais de 150 milhões em obras 

A atuação do Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) tem sido 

fundamental na busca por gerar uma nova cultura de controle tecnológico entre os gestores e 

as empresas prestadoras de obras de pavimentação rodoviária. | https://bit.ly/3oNi9me 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Planejamento e Auditorias Operacionais no Controle de Obras estarão em debate no 

quinto painel do XIX Sinaop 

O 5º painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas tratará do "Planejamento 

das Fiscalizações pelos Tribunais de Contas e Utilização de Auditorias Operacionais no Controle 

Externo de Obras e Serviços de Engenharia". O painel terá início às 14h do dia 25/11. | 

https://bit.ly/3cG2O0R 
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TCU | Segundo painel do XIX Sinaop vai debater o BIM nas contratações públicas 

O 2º painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, marcado para as 10h do 

dia 23 de novembro, vai debater o BIM (Modelagem de Informação da Construção) nas 

contratações públicas. | https://bit.ly/3xbkkU9 

 

TCE-GO | TCE aponta asfalto mais fino que o contratado e superfaturamento superior a R$ 

500 mil na Ceasa-GO 

Gestor do contrato foi multado e Tomada de Contas Especial vai apurar o montante dos 

prejuízos causados ao Estado. | https://bit.ly/3cA1XPt 

 

TCE-GO | Fiscais da Seduc atuavam como gestores de obras de contratos 

Prática é considerada violação ao princípio da segregação de funções. | https://bit.ly/3kXBPTc 

 

TCE-PR | TCE-PR elabora cartilha para auxiliar municípios a retomar obras paralisadas 

Após identificar mais de 350 obras municipais paralisadas, o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná encaminhou às prefeituras paranaenses uma cartilha para orientar a retomada dessas 

construções. | https://bit.ly/3kX0k2G 

 

TCE-PR | 19º Sinaop discutirá os novos desafios na fiscalização das obras públicas 

De 22 a 26 de novembro será realizado o 19º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

(Sinaop). O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) 

e o Tribunal de Contas da União (TCU). | https://bit.ly/3HK7Ac4 

 

TCE-PE | Estudo do TCE aponta aumento no número de obras paradas  

A pesquisa abrange dados referentes aos mapas de obras, fornecidos pelos próprios gestores 

em 2020, e indica um total de 1.754 empreendimentos declarados paralisados ou com fortes 

indícios de estagnação. | https://bit.ly/30JTS8j 

 

TCE-TO | Prefeitos têm até dia 30 para responderem questionário sobre Resíduos Sólidos 

Tribunal de Contas enviou documento por e-mail; gestor, se tiver dúvidas, entre em contato. | 

https://bit.ly/3x8VPXO 

 

TCE-PI | Laboratório Móvel do TCE-PI já fiscalizou mais de 150 milhões em obras 

A atuação do Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) tem sido 

fundamental na busca por gerar uma nova cultura de controle tecnológico entre os gestores e 

as empresas prestadoras de obras de pavimentação rodoviária. | https://bit.ly/32rm0hn 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT segue com as obras de duplicação da BR-401/RR 

Equipes da Autarquia realizam serviços de terraplenagem entre o município de Boa Vista e de 

Cantá. | https://bit.ly/3qWniuM 

 

Isto É Dinheiro | Conselho do FGTS aprova uso de R$ 326 bilhões para obras até 2025 

Até 2025, mais de R$ 326 bilhões de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) poderão ser usados para a contratação de projetos nas áreas de habitação, saneamento 

básico e infraestrutura urbana. | https://bit.ly/3nz1F1v 

 

G1 | Um ano após chuva destruir centro de São Carlos, obras contra enchentes não foram 

iniciadas 

Das cinco obras previstas, apenas uma começou a ser feita, mas está paralisada. Prefeitura diz 

que pandemia atrapalhou licitações. | https://glo.bo/30JGHEm 
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G1 | Extrema alcança alto índice em obras de infraestrutura e conclui 48 trechos 

asfaltados desde o início do ano 

A Secretaria de Obras segue pavimentando trechos na zona rural e recapeando importantes vias 

na zona urbana, totalizando 38 km de extensão de obras. | https://glo.bo/3qYMX6i 

 

G1 | Obras provocam interdições na Rodovia Marechal Rondon durante a semana em Bauru 

Intervenções na SP-300 em Bauru que começaram neste sábado (20) seguem até a quarta-feira 

(24). Interdições serão parciais e terão uma pista livre; confira os locais. | 

https://glo.bo/3r3ul57 

 

G1 | Após 3 meses de obras e polêmicas, Praça Portugal terá tráfego liberado neste sábado 

em Bauru 

Obra chegou a ser suspensa por liminar da Justiça que questionou impacto ambiental e corte de 

mais de 40 árvores; liberação no entorno será parcial, com alguns semáforos entrando em 

operação. | https://glo.bo/3kZGXX3 

 

G1 | Pontos de ônibus no terminal rodoviário de Salvador serão alterados para obras no 

local; veja mudanças 

Alterações começam a valer a partir da próxima segunda-feira (22) e devem durar cerca de 20 

dias. Duas linhas serão migradas para outro terminal. | https://glo.bo/3FACvWC 

 

G1 | Câmara de Uberaba aprova projeto de execução das obras de implantação de 

infraestrutura do Minidistrito Alfredo Freire 

Objetivo da implantação do espaço é estimular o desenvolvimento do município. Em julho, 

Executivo já havia sido autorizado pelo Legislativo a contratar empréstimo de R$ 5 milhões no 

BDMG para investir no local. | https://glo.bo/3nAQ02k 

 

G1 | Falta de saneamento básico em loteamento dificulta obras e trava mudança para a 

casa própria em Presidente Bernardes 

Terrenos foram liberados sem que tivessem água encanada e esgotamento sanitário, conforme 

proprietária. Construtora responsável alegou ao g1 que infraestrutura está 100% concluída. | 

https://glo.bo/30IRsqT 

 

G1 | Operação da PF investiga desvios de recursos em obras públicas contra a seca em 

cidades da PB 

Pelo menos 34 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa, 

Campina Grande, Patos, Paulista, Pombal, todas na Paraíba e em Juazeiro do Norte, no Ceará. | 

https://glo.bo/3HHx7ml 

 

G1 | Delação e grupo de mensagens: operação investiga desvio em obras hídricas de R$ 79 

milhões na PB 

Operação Bleeder foi deflagrada nesta quinta-feira (18) em João Pessoa, Campina Grande, Patos, 

Paulista e Pombal na Paraíba e Juazeiro do Norte, no Ceará; veja a lista de obras hídricas 

investigadas. | https://glo.bo/30HxPiV 

 

G1 | Município catarinense investe R$ 5,5 milhões em obras de prevenção a enchentes 

Atuação da Defesa Civil de Jaraguá do Sul rendeu medalha de prata em premiação estadual. | 

https://glo.bo/3nDk2Cr 

 

G1 | Obras da 1ª fase de reforma da Ponte Metálica, em Fortaleza, estão em 45% de 

conclusão, mas sem previsão de entrega 

Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) a primeira parte da obra era para ser 

entregue em julho de 2021. Órgão diz que a estrutura é complexa por ser dentro do mar. | 

https://glo.bo/3FRJfj5 
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G1 | Obras causam interdição de alça de saída para a Rodovia Raposo Tavares em Santo 

Anastácio 

Serviços serão realizados nesta quinta-feira (18), das 8h às 17h. Motoristas que quiserem 

ingressar na pista oeste deverão dirigir até a próxima saída do dispositivo e utilizar as alças de 

retorno até a direção desejada. | https://glo.bo/3xaWhot 

 

G1 | Campinas busca autorização para 2º empréstimo de R$ 200 milhões para obras de 

infraestrutura 

Maior quantia vai custear restruturação da Avenida Paulo de Camargo Moraes. Financiamento 

depende de autorização dos vereadores. | https://glo.bo/3oHVMys 

 

G1 | Rua de acesso à Rodovia Marechal Rondon é interditada para obras das marginais em 

Bauru 

Interdição da Rua Marcondes Salgado acontece a partir das 22h desta terça-feira (16) e tem 

previsão de liberação só dezembro; veja rota alternativa para usuários da rodovia. | 

https://glo.bo/30HGv93 

 

G1 | Praia Grande anuncia início de obras de novas 100 unidades habitacionais para 

janeiro de 2022 

Os empreendimentos ficarão em três áreas localizadas nos bairros Sítio do Campo, Esmeralda e 

Vila Sônia. | https://glo.bo/3nEjlZH 

 

G1 | Atraso em obras adia retorno presencial em cinco escolas públicas, aponta governo 

do RS 

Dados foram obtidos pela RBS TV via Leia de Acesso à Informação. Problemas vão desde 

reformas nas redes elétrica e hidráulica a demora em repasse para complemento de obras em 

andamento. | https://glo.bo/3oNNo0v 

 

G1 | Obras para implantação de drenagem na Rua da Alegria serão retomadas nesta terça-

feira 

Atividade havia sido paralisada após artefatos arqueológicos serem encontrados durante 

escavação. | https://glo.bo/3kZgx7Q 

 

G1 | Avenida José Adolfo Bianco Molina tem interdição parcial em Ribeirão Preto para 

obras de mobilidade 

Cruzamento com a Avenida Presidente Vargas tem bloqueio para construção de corredor de 

ônibus. Transerp orienta motoristas a utilizar rota alternativa. | https://glo.bo/3nFMsfj 

 

G1 | Destinação correta de resíduos sólidos de construção civil é debatida em Divinópolis 

Reunião será na próxima quarta-feira (18), às 8h, na sede da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (Fiemg). | https://glo.bo/3DDZkIc 

 

G1 | Política Municipal de Saneamento Básico é instituída em Juiz de Fora 

Com a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, a cidade terá uma fonte de recursos 

para ações estruturais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos 

sólidos e, sobretudo, drenagem. | https://glo.bo/3HGWCnE 

 

G1 | Coletores de lixo se arriscam ao entrar em contêineres para pegar resíduos em 

Palmas; Vídeo 

Caminhões despejam líquido contaminado nas ruas da capital. Moradores e trabalhadores 

reclamam da situação e pedem melhorias. | https://glo.bo/3nCnIEs 
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Isto É Dinheiro | Força-tarefa da PF e CGU investiga desvios milionários em obras contra 

seca na PB 

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União cumpriram na manhã desta quinta-feira, 18, 

34 mandados de busca e apreensão para investigar suposto desvio de recursos destinados à 

construção de açudes em áreas afetadas por longos períodos de estiagem no interior da 

Paraíba. | https://bit.ly/30IKdiH 

 

Isto É Dinheiro | Brasil fica estagnado em coleta e tratamento de lixo, diz índice de 

saneamento 

Metade das cidades brasileiras ainda descarta seu lixo de forma ambientalmente inadequada. Já 

58% dos municípios não dispõem de um modelo de cobrança para custear os serviços de coleta 

e tratamento, A situação pode levar o País a descumprir os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o tema, revela o Índice de 

Sustentabilidade Urbana – ISLU 2021. | https://bit.ly/3HJREGG 

 

Governo Federal | Até 2025, R$ 326 bilhões do FGTS serão disponibilizados para obras de 

habitação, saneamento e infraestrutura urbana 

Valores foram aprovados pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 

reunião on-line na quinta-feira (18/11). | https://bit.ly/32cD1LS 

 

Governo Federal | Concluídas 571 obras de infraestrutura educacional financiadas pelo 

Governo Federal em todo o país 

Desse total, 171 fazem parte do Proinfância, programa que visa promover o acesso de crianças 

a creches e pré-escolas por meio da melhoria da infraestrutura. | https://bit.ly/3r5SIyK 

 

R7 | Mais de 40% das empresas investem em gerenciamento de resíduos, aponta CNI 

Os dados da pesquisa divulgada no final de outubro passado mostraram que 91% das médias e 

grandes empresas investem em ações sustentáveis. Do total de executivos entrevistados, 42% 

responderam que possuem gerenciamento de resíduos sólidos em suas operações. | 

https://bit.ly/3nBCdZc 

 

Gazeta Web | Obras da ciclovia avançam na Avenida Fernandes Lima, no Farol 

Atualmente a ciclovia já conta com 1,3 km de via concretada e as obras foram retomadas no 

início de outubro. | https://bit.ly/3CxSJOg 

 

Gazeta Web | Paralisadas após achados arqueológicos, obras de requalificação do Centro 

serão retomadas nesta terça-feira (16) 

Prefeitura definiu que contratará arqueólogos para acompanhar os trabalhos. | 

https://bit.ly/3nFlBjy 

 

Metrópoles | Mais de 120 obras reforçam o atendimento de saúde à população do DF 

Desafogar a rede pública e melhorar a prestação do serviço foram a mola propulsora para dar 

celeridade aos projetos mesmo com a pandemia. | https://bit.ly/3Fz65M2 

 

Jornal de Brasília | Brasil fica estagnado em coleta e tratamento de lixo, diz índice de 

saneamento 

O setor de saneamento representa 5% das emissões de gases-estufa do País, por causa dos 

lixões a céu aberto. | https://bit.ly/32mGwzz 

 

Jornal de Brasília | CLDF aprova projetos de proteção ambiental 

No caso do PL 1764/2021, que aperfeiçoa a Política Distrital de Resíduos Sólidos, a educação 

ambiental será incluída na proposta. | https://bit.ly/30Ps5DF 
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Jornal de Brasília | Projeto pretende trazer modernidade ao tratamento do lixo no DF 

Parceria Público Privada da Secretaria de Projetos Especiais quer montar três Ecoparques para 

transformar resíduos em energia sustentável. | https://bit.ly/3CGbJdg 

 

Agência Brasília | Obras aceleram na avenida Hélio Prates 

Mesmo com as chuvas, 20% da reforma já está executada; a colocação de meio-fio atingiu 

9,43% e a pavimentação também já começou. | https://bit.ly/3HKPoz1 

 

Agência Pará | Obras do Complexo do Museu de Arte Sacra devem ser concluídas agora, 

em dezembro 

O cronograma de obras do governo do Pará inclui os equipamentos de cultura, que nos últimos 

dois anos e meio, são alvo de ações de valorização e investimentos. | https://bit.ly/3CASpOM 

 

Agência Pará | Governo do Estado entrega PA-427 toda asfaltada em Alenquer, no Baixo 

Amazonas 

O trecho da PA-427 entregue contempla a construção e pavimentação de 18,4 quilômetros da 

rodovia, completando os 23 km, já feitos pelo Estado, em 2019. | https://bit.ly/3nC5cfv 

 

Agência Pará | Obras da 1ª maternidade canina militar do Batalhão de Ação com Cães 

estão em reta final 

A previsão de entrega da maternindade é para o mês de dezembro, o espaço inédito permitirá a 

renovação do plantel canino sem custos de compra à corporação. | https://bit.ly/3nGBlmk 

 

Agência Pará | Convênios garantem obras de infraestrutura nas zonas urbana e rural de 

Capanema 

Estado e Prefeitura firmaram parcerias para obras na Central de Abastecimento e Feira do 

Artesanato, além de recuperação de mais de 300 km de vicinais. | https://bit.ly/3kZ70xE 

 

Agência Pará | Governo do Pará entrega obras de reforma e ampliação do Grupamento de 

Bombeiros em Capanema 

19⁰ Grupamento é responsável pela cobertura de 12 municípios da região. | 

https://bit.ly/3cSYsE5 

 

Agência Pará | Núcleo de Gerenciamento de Transporte firma cronograma para obras na 

BR-316 

Os serviços são discutidos e alinhados para nos próximos 90 dias, acontecerem as drenagens, 

as fundações de passarelas, entre outros trabalhos necessários. | https://bit.ly/3DJFPho 

 

Agência Pará | Cosanpa segue com a ação de asfaltamento em trechos que passaram por 

obras 

Ações estão programadas para ocorrer no período de 16 a 19 de novembro. Os serviços serão 

realizados durante a madrugada. | https://bit.ly/3FADENR 

 

Agência de Notícias do Paraná | Nos 60 anos de Ivaiporã, governador confirma R$ 36,1 

milhões ao município 

Investimentos vão viabilizar obras de infraestrutura urbana e rodoviária, como a duplicação da 

PR-486, acesso secundário à cidade, construção do trevo da Estrada Ouro Verde, pavimentação 

de ruas e construção de uma unidade do Meu Campinho. | https://bit.ly/3r111fu 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com crescimento da demanda, obras avançam e garantem 

reforço ao sistema elétrico em Maringá 

Cidade terá duas novas subestações. Na próxima semana, comitiva paraguaia visita canteiros e 

conhece novas tecnologias empregadas. São mais de R$ 100 milhões em investimentos que 

resultarão em um aumento da ordem de 30% na capacidade de entrega de energia ao 

município. | https://bit.ly/3FH7e43 
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Agência de Notícias do Paraná | Após um ano de obra, Trevo Cataratas chega a 40% de 

execução em Cascavel 

Considerado um dos principais gargalos rodoviários do país, obra vai dar fluidez ao 

cruzamento de quatro importantes vias da região. Investimento é de R$ 82 milhões, e a 

previsão de entrega é novembro de 2022. O trevo conecta a BR-369, BR-277, PRC-467 e a 

Avenida Brasil, principal via de acesso a Cascavel. | https://bit.ly/3DJpTMj 

 

Portal 27 | Governo do Estado autoriza início de obras rodoviárias em Linhares 

O governador do Estado, Renato Casagrande autorizou o início das obras de implantação e 

pavimentação da Rodovia ES-010, no trecho Vila do Riacho (Aracruz) e Regência (Linhares), e de 

pavimentação da ES-248, no trecho compreendido entre a ES-358 (Pontal do Ipiranga) e o 

distrito de Povoação, em Linhares. | https://bit.ly/3CHLR0G 

 

Portal Correio | Bancada destina R$ 20 milhões ao Orçamento da União para obras de 

duplicação da BR-230 a partir de Campina Grande 

Quantia será adicionada aos R$ 7 milhões já alocados no orçamento do DNIT para a 

continuidade das obras. | https://bit.ly/30N7ksh 

 

Portal Correio | Polícia Federal deflagra operação contra desvio de R$ 79 milhões em obras 

de barragens e açudes 

Gestores e empresários são suspeitos de se apropriarem de recursos destinados ao combate à 

seca. | https://bit.ly/3FEo2sq 

 

Correio do Estado | Com investimento de R$ 280 milhões, Dourados passará por obras de 

requalificação 

As propostas do programa estão divididas em investimentos nas áreas Saneamento Urbano, 

Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento. | https://bit.ly/3czxaCf 

 

Correio do Estado | Rua 26 de Agosto e cruzamento da Padre João Crippa com Fernando 

Corrêa serão interditados pelo Reviva 

Na 26 de Agosto obras serão de recapeamento e na Pe. João Crippa será feita a drenagem. | 

https://bit.ly/3kUTiLS 

 

Campo Grande News | Em MS, Rota do Saneamento destina R$ 151 milhões em obras de 

água e esgoto 

Segundo a Sanesul, estão previstas novas entregas de obras até o dia 15 de dezembro. | 

https://bit.ly/30Ne1KM 

 

Campo Grande News | Obra no Nova Campo Grande deixou de ser solução e virou 

tormento em dia de chuva 

Na avenida sem asfalto, lama piorou depois que montes de terra foram deixados para trás na 

obra paralisada. | https://bit.ly/30MRA85 

 

Campo Grande News | Ministério publica licitação de restauração da BR-267 

O trecho é um importante acesso ao corredor rodoviário da Rota Bioceânica. | 

https://bit.ly/3FzMaMR 

 

Campo Grande News | Bancada de MS fecha R$ 212 milhões em emendas ao orçamento 

para o Estado 

Dinheiro vai para educação superior, obras em estradas, cidades e também para saúde pública. 

| https://bit.ly/30IfAtK 
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Campo Grande News | Obras avançam e Parque dos Poderes ganha novos pontos de 

ônibus 

Iniciada em junho deste ano, as obras no complexo estão mais de 50% concluídas. | 

https://bit.ly/3FCCyBi 

 

Campo Grande News | Obras no Centro vão interditar novos trechos nesta terça-feira 

Bloqueio vai durar quatro dias em um trecho em duas semanas em outro. | 

https://bit.ly/3HEZYrn 

 

Campo Grande News | Em obras, Parque dos Poderes tem trecho interditado durante o 

feriado 

Mudança é referente ao trajeto na Avenida do Poeta, entre a Secretaria de Educação e rotatória 

da Agesul. | https://bit.ly/3Ck1B9Z 

 

São Roque Notícias | Troca de tubulação no Jd. Conceição atende demanda antiga da 

população, afirma Prefeitura  

A Prefeitura de São Roque informou que o Departamento de Obras realizou na sexta-feira, 12, a 

troca de tubulação da rua Emanuelle Cillia, no Jardim Conceição, ação que atendeu a uma 

demanda antiga da população do local. | https://bit.ly/3FAGoLc 

 

Diário do Litoral | Estado confirma início de obras de 100 unidades habitacionais para 

janeiro de 2022 

Cidade também recebeu confirmação de ações voltadas a regularização fundiária. | 

https://bit.ly/3r2266C 

 

Engeplus | Assinada Ordem de Serviço para pavimentação da Rua Rogério Búrigo 

Localizada no bairro Verdinho, a via vai receber investimento de mais de R$1,3 milhão. | 

https://bit.ly/3kYZNNW 

 

Engeplus | Barra do Camacho: ordem de serviço pode ser assinada na próxima semana 

Obra custará cerca de R$ 5,8 milhões. | https://bit.ly/3r1577m 

 

Dcmais | Rodonorte vai executar obras na BR 227 e fechar uma faixa 

A concessionária CCR RodoNorte terá duas frentes de obras para manutenção do pavimento na 

BR 277, principal ligação entre Curitiba e o Interior do Estado. | https://bit.ly/3DMBvOv 

 

Dcmais | Edifício Guaíra passa por obras após ação do MP 

Imóvel receberá piso tátil e inscrições em braile. | https://bit.ly/3FH0AuC 

 

Dcmais | Obras no Corredor Santana chegam a 73% da conclusão 

Avançam as obras do Corredor Santana na revitalização e duplicação da Rua Aristides Lobo. | 

https://bit.ly/3oKu8AU 
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