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 IBRAOP  

 

IBRAOP | Contexto Histórico Brasileiro do Saneamento Básico – Planasa, Plansab, PNSB e 

Lei nº 14.026/2020 

Por Vera De Simone Borma, Flávia Burmeister Martins, Rogério Loch e Ivonir Antonio Martinelli | 

https://bit.ly/30XKUEL 

 

IBRAOP | Em busca da universalização do acesso ao Saneamento Básico  

Por Rogério Loch1 | https://bit.ly/2Zi75og 

 

IBRAOP | Projetos e orçamentos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário 

Por Ivonir Antonio Martinelli e Pedro Jorge Rocha de Oliveira. | https://bit.ly/3nMX4ZA 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MG | Tribunal de Contas fiscaliza gestão de resíduos sólidos em Belo Horizonte 

O colegiado da Segunda Câmara, na sessão dessa quinta-feira (25/11), votou pela aprovação 

dos Planos de Ação da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), da Secretaria Municipal de 

Políticas Urbanas (SMPU), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da 

Secretaria Municipal de Fazenda (SMFA) do município de Belo Horizonte. | https://bit.ly/3p5ceJj 

 

TCE-MT | Gestão Eficaz: palestra sobre novo sistema Geo-Obras totaliza mais de 900 

visualizações 

O gerenciamento de obras e serviços de engenharia por meio do Novo Sistema Geo-Obras foi 

tema de mais uma etapa do ciclo de capacitação Gestão Eficaz de 2021, realizado pelo Tribunal 

de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). | https://bit.ly/315ohOo 

 

TCE-MT | TCE-MT realiza capacitação sobre auditoria em obras rodoviárias 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, por meio da Escola Superior de Contas, 

a capacitação online "Auditoria em Obras Rodoviárias Laboratório Solos e Asfalto", entre os dias 

29 de novembro e 3 de dezembro. | https://bit.ly/3lbzd4j 

 

TCE-GO | TCE-GO determina retomada de obra da Saneago em Campos Belos 

Plano de ação deve ser apresentado em até 30 dias. | https://bit.ly/3FU9NzX 

TCE-GO | Curso para engenheiros do TCE-GO chega ao 8º módulo 

Treinamento é resultado de parceria da Escoex/TCE-GO e UEG. | https://bit.ly/3rmQnzX 

 

TCM-GO | Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO realiza 

inspeções in loco em diversos municípios goianos 

Ações são em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização de 2021. | https://bit.ly/3xAlPLV 
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TCE-PR | Obras e serviços de engenharia serão temas de debate online, nesta quinta, 25 

Nesta quinta-feira (25 de novembro), a Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE-PR) promoverá o evento online Lei das Estatais - Obras e Serviços de 

Engenharia. O debate terá transmissão ao vivo, a partir das 10 horas, pelo canal da EGP no 

YouTube. | https://bit.ly/3cZDyDb 

 

TCE-PR | Guarapuava corrige edital e pode seguir licitação para obra do Corpo de 

Bombeiros 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) revogou medida cautelar que 

suspendia o andamento da Concorrência Pública nº 1/2020, lançada pela Prefeitura de 

Guarapuava (Região Centro-Sul), para obras de reforma e ampliação da sede administrativa e 

operacional do 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. | 

https://bit.ly/3lfXtCr 

 

TCE-RJ | TCE-RJ aponta superfaturamento de quase R$ 2 milhões em obra de estação do 

metrô 

Auditoria foi feita na construção da estação General Osório, ligação entre as linhas 1 e 4. | 

https://bit.ly/3E3b7QG 

 

TCE-ES | Determinada suspensão de licitação de Marataízes para obras de drenagem e 

esgotamento 

A Prefeitura de Marataízes deverá suspender a licitação aberta para contratar uma empresa para 

executar obras de drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação e construção de praça no 

bairro Belo Horizonte, por determinação do conselheiro Sérgio Aboudib, do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). | https://bit.ly/319FTZj 

 

TCE-SP | Estado de SP acumula, em 2021, mais de 1.000 obras com problemas de 

cronograma 

Em um intervalo de seis meses, o Estado de São Paulo concluiu 81 obras que estavam atrasadas 

ou paralisadas. | https://bit.ly/3FUcTnz 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | BR-153/RS: DNIT inicia obras de recuperação da Ponte do Fandango sobre o Rio 

Jacuí 

Serviço deve ser finalizado durante o mês de dezembro. | https://bit.ly/3HZK770 

 

DNIT | Audiências de conciliação dão continuidade a obras na BR-487/PR e no acesso à 

Ponte de Foz do Iguaçu 

Ponte de Foz do Iguaçu alcança 73% de execução. | https://bit.ly/3xv0QtU 

 

DNIT | Instruções normativas regulam custos referenciais e reajustamento de obras 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) conta com duas novas 

instruções normativas relacionadas a custos referenciais e ao reajustamento de obras. | 

https://bit.ly/3D1XCiA 

 

DNIT | DNIT avança com obras de manutenção em rodovias federais do Paraná 

Melhorias contemplam diversos segmentos e obras de arte especiais (OAEs). | 

https://bit.ly/3FOUtoe 
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G1 | TCE-RJ indica superfaturamento de R$ 2 milhões em obras na estação General Osório 

do metrô 

Estação fica na praça de mesmo nome, em Ipanema, na Zona Sul. Auditoria do tribunal cita 

pagamentos de serviços nunca prestados e concreto desperdiçado em intervenção para ampliar 

o terminal. | https://glo.bo/3FSWccf 

 

G1 | SP tem 1.075 obras paradas ou atrasadas com custo de R$ 24 bilhões para os cofres 

públicos, diz TCE 

Em 2020, cenário era ainda pior, com problemas de cronograma que somavam mais de R$ 46 

bilhões; segundo a instituição, leve melhora ocorreu devido a retomada das obras da Linha 6-

Laranja do Metrô. | https://glo.bo/3cWSXEo 

 

G1 | Operação 'Pare e Siga' é realizada durante obras em vicinal que liga a SP-270 ao 

distrito de Nova Pátria 

Manutenção será na segunda-feira (29) e na terça-feira (30), das 8h às 17, em Presidente 

Bernardes (SP). | https://glo.bo/3DWQSUF 

 

G1 | Obras de novo parque que será espaço multiuso em Cuiabá devem ficar prontas em 2 

anos, diz governo 

O Parque Novo Mato Grosso está sendo construído a um custo de R$ 150 milhões. | 

https://glo.bo/3lhf50t 

 

G1 | Ministro da Infraestrutura inaugura três obras no Porto de Santos, SP 

Segundo o ministério, obras inauguradas totalizam um investimento de R$ 601 milhões. | 

https://glo.bo/3ri7BOE 

 

G1 | Obras na BR-135 provocam engavetamentos em dois trechos da rodovia 

Segundo a administradora da BR-135, as obras estão sinalizadas e são de reparo da pista. Uma 

pessoa se feriu. | https://glo.bo/3E1Ip2p 

 

G1 | Camelôs cobram fim das obras do novo espaço para comércio popular de Belford 

Roxo 

A estrutura deveria ter ficado pronta há três meses. A prefeitura informou que destinará a Praça 

Getúlio Vargas, localizada no Centro da cidade, para a realização da atividade comercial, e que 

até o dia 15 de dezembro finalizará a próxima etapa das obras. | https://glo.bo/3FVGxc9 

 

G1 | Alça de acesso a Cordeirópolis pela SP-310 tem interdição para obras; veja rota 

alternativa 

Serviços serão realizados nesta sexta-feira (26), no período noturno, na altura do quilômetro 

161, no sentido capital-interior. | https://glo.bo/3nY1Tj1 

 

G1 | Alça de acesso em rodovia de Cordeirópolis é interditada para obras por duas noites 

Interdição na Rodovia Washington Luís começa nesta quarta-feira (24). | https://glo.bo/3pa8sOF 

 

G1 | Obras no sistema de abastecimento interrompem fornecimento de água em bairro de 

Bauru 

Intervenção é necessária para o processo de setorização da distribuição de água que está em 

andamento no Jardim Bela Vista. Ruas também serão interditadas. | https://glo.bo/3E2ce33 

 

G1 | Prefeitura de Uberaba libera retomada das obras da Praça da Mogiana e de pista de 

skate no Parque das Acácias 

Elisa Araújo (Solidariedade) assinou ordem de serviço para que os trabalhos nos dois locais 

sejam reiniciados na última segunda-feira (22). | https://glo.bo/315FwiA 
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G1 | Obras da Sanasa deixam bairros na região da Vila Formosa sem água, em Campinas 

Interrupção no fornecimento do serviço ocorre entre 8h e 17h nesta quarta-feira (24). | 

https://glo.bo/3D2rDPF 

 

G1 | DER-MG conclui obras em trecho de cinco quilômetros da MG-290, em Ouro Fino, MG 

Segmento da rodovia recebeu novo pavimento e sinalização, com recursos da ordem de R$ 3 

milhões. | https://glo.bo/3FUUlnj 

 

G1 | Aumento do prazo de doação de imóvel para conclusão de obras da Mitra Diocesana é 

aprovado em Divinópolis 

Proposta do Poder Executivo foi discutida e votada na sessão de terça-feira (23). Outras três 

proposições que estavam na ordem do dia não foram votadas. | https://glo.bo/3riQ9tC 

 

G1 | Prefeitura assina financiamento para realização de obras de mobilidade em Pouso 

Alegre, MG 

Segundo prefeitura, obras ainda estão em processo de licitação e ainda não têm prazo para 

começar. | https://glo.bo/319TQGF 

 

G1 | Obras no prédio da Santa Casa de Manaus são embargadas por falta de licença 

Intervenções em unidades históricas podem ser feitas somente após análise e aprovação junto 

aos órgãos licenciadores. | https://glo.bo/32HKt1Z 

 

G1 | Trecho da Avenida Kennedy em Praia Grande é interditado para obras de revitalização 

Bloqueio é na pista com sentido à Aviação e deve seguir até o dia 7 de dezembro. | 

https://glo.bo/31axQMr 

 

G1 | Obra da Sanasa interrompe fornecimento de água em bairro de Campinas 

Intervenção no Jardim Novo Maracanã acontece nesta quinta-feira, entre 8h e 17h. | 

https://glo.bo/3FUnw9Z 

 

G1 | Obras de manutenção alteram tráfego de veículos na Rodovia Raposo Tavares nesta 

terça-feira, em Presidente Prudente 

Serviços vão ser realizados das 9h às 16h, nos quilômetros 564+010 e 563+180, em direção ao 

Recinto de Exposições e ao Distrito Industrial. | https://glo.bo/3FPyUnq 

 

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

local; veja mudanças 

Alterações começam a valer a partir desta segunda-feira (22) e devem durar cerca de 20 dias. 

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

 

G1 | Programa 'Recicla Caruaru' é lançado na Capital do Agreste 

Programa é voltado para reciclagem de resíduos sólidos oriundos de empresas e comércios 

locais. | https://glo.bo/3p7uTUX 

 

G1 | Projeto de educação ambiental capacita professores de São Carlos sobre descarte de 

resíduos 

Evento contou com a participação de 20 educadores e de membros das pastas do Meio 

Ambiente e da Educação. O objetivo é conscientizar docentes e alunos sobre o descarte de 

resíduos sólidos. | https://glo.bo/3rdGIvn 

 

R7 | TCU proíbe que recursos do VLT sejam usados em obras do BRT 

O Pleno do Tribunal de Contas da União (TCU) proibiu que o Conselho Curador do FGTS, da 

Caixa Econômica Federal, transfira os recursos do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para as 

obras do BRT (Ônibus de Rápido Transporte). | https://bit.ly/3D3qNSB 
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R7 | VG fecha 2021 com 150 de obras de asfaltamento 

Dados da Prefeitura de Várzea Grande apontam que 2021 vai fechar com 150 km de 

pavimentação asfáltica de novas ruas e avenidas e recapeamento. | https://bit.ly/3lbEPeT 

 

Isto É Dinheiro | STJ tranca ação contra Paes por fraude em obras das Olimpíadas Rio 2016 

Os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram, por maioria de votos, 

trancar ação penal contra o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes por supostos crimes de 

fraude a licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação de obras para as 

Olimpíadas do Rio, em 2016. | https://bit.ly/317OvzM 

 

Isto É Dinheiro | Com avanço lento na reciclagem, metade das cidades ainda tem lixões 

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

revela o Índice de Sustentabilidade Urbana (Islu 2021). | https://bit.ly/2ZzxBd2 

 

Governo Federal | Governo Federal autoriza captação de R$ 932 milhões para 

investimentos em obras de saneamento 

Recursos serão usados em melhorias sanitárias na Região Metropolitana de São Paulo e na 

Baixada Santista. | https://bit.ly/3FSHF0a 

 

Governo Federal | Programa Mais Luz para a Amazônia autoriza novas obras no estado do 

Amazonas 

O contrato vai atender 4.380 famílias e terá um custo de R$ 209 milhões. | 

https://bit.ly/3cYhiJS 

 

Senado Federal | Sancionada lei que libera R$ 763,6 milhões para programas de 

infraestrutura urbana 

O texto, sancionado pela Presidência da República nesta quarta-feira (24), é oriundo do PLN 

34/2021, aprovado pelo Congresso Nacional em 11 de novembro. Os recursos são originários 

do Ministério da Defesa. | https://bit.ly/3p1kRVe 

 

Senado Federal | Audiência na CMO discutiu situação de obras com indícios de 

irregularidades 

O debate foi presidido pelo deputado federal Paulo Azi (DEM-BA), coordenador do Comitê de 

Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI). 

| https://bit.ly/3lhcSSS 

 

Agência Brasil | Decisão do STJ impede obra de resort em Restinga de Maricá no Rio 

A ação suspende qualquer empreendimento nesta área ambiental. | https://bit.ly/3D0omQS 

 

Gazeta Web | Canteiro de obras de pavimentação da Serra da Catita, na BR-416, começa a 

ser montado 

Início dos trabalhos se deu com a obtenção das licenças necessárias, que começaram a ser 

buscadas logo após o início da ordem de serviço assinada pelo ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, em outubro passado. | https://bit.ly/311hUw5 

 

Estradas | DER-MG conclui obras em trecho de cinco quilômetros da MG-290 

De acordo com o Órgão, serviços tiveram investimentos da ordem de R$ 3 milhões. | 

https://bit.ly/3nYR9AQ 

 

Estradas | Duplicação da Rodovia Rachid Rayes (SP-333) será finalizada em 2022 

De acordo com a concessionária Entrevias, obra de Echaporã a Assis tem 15 quilômetros e irá 

oferecer mais segurança aos usuários, bem como facilitará o fluxo de veículo na região. | 

https://bit.ly/3o2If5z 
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Estradas | Rodovia BR-386 recebe pavimentação em trecho duplicado, no RS 

De acordo com a concessionária ViaSul, ações já acontecem na etapa mais avançada das obras, 

em Marques de Souza. | https://bit.ly/3pc9LNn 

 

Agência Brasília | Obra da UPA de Planaltina recebe ajustes finais   

Construção, com mais de 95% das obras realizadas, está recebendo detalhes como instalação 

de vidros e torneiras. | https://bit.ly/3rh4qqH 

 

Agência Brasília | GDF comemora as mais de mil obras realizadas desde 2019 

Só a Novacap investiu mais de R$ 422 milhões em licitações e iniciou 1.002 obras; para 2022, 

outras 500 ações estão previstas. | https://bit.ly/315A5jG 

 

Notícias do Acre | Em Plácido de Castro, Deracre conclui obras em ponte no Ramal 

Sumaúma 

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Acre (Deracre) concluiu mais uma de suas obras, uma ponte de 23 metros de extensão 

localizada na estrada AC-475 no Ramal Samaúma Km 25, em Plácido de Castro sentido 

Acrelândia. | https://bit.ly/3ocb8fL 

 

Notícias do Acre | Obra de reforma da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano segue 

em andamento 

A execução da obra conta com o recurso extra orçamentário no valor de R$ 4 milhões, que é 

fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Manoel Marcos. | 

https://bit.ly/3xBV8X6 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de implantação do Contorno Noroeste de Francisco 

Beltrão alcança 60% da execução 

Com 5,2 quilômetros de extensão e investimento de cerca de R$ 50 milhões (R$ 36 milhões nas 

obras em si e o restante em desapropriações), o novo eixo de ligação facilita o trânsito regional 

e retira o tráfego de veículos pesados, inclusive de cargas vivas, das vias urbanas da cidade. A 

previsão é que ele seja concluído no primeiro semestre de 2022. | https://bit.ly/3D1BAg1 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de novo viaduto em Doutor Camargo altera o 

trânsito na PR-323 

Pista central foi bloqueada para execução dos serviços da nova obra, que vai passar por cima 

da rodovia. Viaduto está incluído na duplicação da PR-323, investimento de R$ 38,3 milhões. | 

https://bit.ly/3lkJE5t 

 

Agência de Notícias do Paraná | Força-tarefa da infraestrutura, saúde e segurança garante 

serviços após o fim das concessões 

Trabalho conjunto vai permitir as operações de guinchos mecânicos, ambulâncias, inspeção de 

tráfego, atendimentos em casos de acidentes ou paralisação das pistas, canalização de fluxo 

nas praças de pedágio, entre outros serviços. Eles serão prestados nos 2,5 mil quilômetros de 

rodovias estaduais e federais que compõem o Anel de Integração até o início das novas 

concessões. | https://bit.ly/3xBSa59 

 

Agência de Notícias do Paraná | Em Brasília, governador apresenta avanços das obras com 

Itaipu a ministro de Minas e Energia 

Governador apresentou um relatório sobre o avanço das obras que integram o pacote de 

investimentos da Itaipu Binacional, que soma mais de R$ 1 bilhão em recursos aplicados no 

Oeste do Paraná para acelerar o desenvolvimento da região. | https://bit.ly/3rkPqb2 
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Agência de Notícias do Paraná | Obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai atingem 73% 

de execução 

Trabalhos na margem brasileira estão concentrados no tabuleiro da ponte. No lado paraguaio o 

mastro central está quase concluído, e o tabuleiro continua avançando. | https://bit.ly/3rgPWHj 

 

Agência de Notícias do Paraná | Operação conjunta do IAT e do MP encontra 

irregularidades na gestão de resíduos sólidos 

Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e Instituto Água e Terra têm 

intensificado ações de suporte e a entrega de equipamentos para que os municípios possam 

melhorar a destinação e o tratamento do lixo. | https://bit.ly/3I4kSAs 

 

Agência Pará | Obra da ponte sobre o rio Meruú, na região do Tocantins, atinge 80% de 

conclusão 

Os trabalhos avançam, para que o Estado entregue a ponte à população ainda no primeiro 

trimestre de 2022. | https://bit.ly/3xyNAEP 

 

Agência Pará | Obras de drenagem e pavimentação de vias em Cametá devem ser 

entregues em fevereiro 

Estado executa o projeto de urbanização com recursos do Plano Popular de Desenvolvimento 

Sustentável da Região à Jusante da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. | https://bit.ly/3FUJAkX 

 

Agência Pará | Obras da Usina da Paz avançam em três bairros de Belém 

Guamá, Terra Firme e Jurunas também vão receber uma unidade do complexo comunitário do 

Governo do Estado. | https://bit.ly/3xCqQn7 

 

Agência Pará | Governo do Estado firmará novos convênios para obras de infraestrutura 

em Transportes 

O trabalho de parceria com os municípios ocorre desde o primeiro ano de governo, e qualifica o 

modal rodoviário e a logística em todo o Pará. | https://bit.ly/3rhCcMf 

 

Agência Pará | Obra da maior Estação de Tratamento de Esgoto do Pará segue em ritmo 

acelerado 

Projeto na avenida Arthur Bernadres, em Belém, tem 70% dos serviços concluidos com 

capacidade inicial para tratar até 275 litros de esgoto por segundo. | https://bit.ly/3D76SlL 

 

Agência Pará | Investimento em infraestrutura em transportes beneficia 11 regiões de 

integração do Pará 

Recursos da ordem de quase R$ 2 bilhões vêm garantindo melhorias na malha rodoviária 

estadual paraense. | https://bit.ly/3lmiiMn 

 

Estado de Minas | Kalil e Zema se articulam para obras de mobilidade em BH e Nova Lima 

Em encontro mediado pelo Ministério Público, um grupo de trabalho foi criado para buscar 

soluções urgentes para a região, hoje muito afetada pelo trânsito local. | https://bit.ly/3E1o8tU 

 

Estado de Minas | STJ tranca ação contra Paes por fraude em obras das Olimpíadas Rio 

2016 

Os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram, por maioria de votos, 

trancar ação penal contra o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes por supostos crimes de 

fraude a licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação de obras para as 

Olimpíadas do Rio, em 2016. | https://bit.ly/2ZywFp8 

 

Estado de Minas | Liberadas as obras da primeira pista de skate coberta de Uberaba 

O prazo para entrega da obra é de três meses e custará R$ 315.997,04. Pista vai atender as 

modalidades bowl (bacia) e park. | https://bit.ly/3lme2wx 
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Estado de Minas | Com avanço lento na reciclagem, metade das cidades ainda tem lixões 

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

revela o Índice de Sustentabilidade Urbana (Islu 2021). | https://bit.ly/3FUXRhu 

 

Portal Correio | Deputado Chió comemora avanço nas obras da Estrada de Cepilho 

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. | https://bit.ly/3ri8hnm 

 

Portal Correio | Governo do Estado atende pedido de Eduardo e garante R$ 11 milhões 

para obras de mobilidade urbana no Conde, Pitimbu e Sapé 

Deputado agradeceu ao Governo do Estado pela parceria com os municípios. | 

https://bit.ly/2ZuKfd8 

 

Portal Correio | Estado autoriza R$ 130,4 milhões para obras de mobilidade urbana em 85 

cidades 

Obra ajudará no escoamento de produtos do Pólo Industrial de Mineração de Soledade. | 

https://bit.ly/2ZAd8F0 

 

Portal 27 | Tribuna determina suspensão de licitação para obras de drenagem e 

esgotamento em Marataízes 

A Prefeitura de Marataízes deverá suspender a licitação aberta para contratar uma empresa para 

executar obras de drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação e construção de praça no 

bairro Belo Horizonte, por determinação do conselheiro Sérgio Aboudib, do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). | https://bit.ly/3191f9J 

 

São Roque Notícias | Após reportagem do São Roque Notícias, Prefeitura inicia obras em 

erosão no Jd. Flórida 

Após reportagem do São Roque Notícias e cobranças de moradores, nesta quarta-feira, 24, 

sobre uma erosão no asfalto da rua Elda Maria Pacello Cillia, sob rio Guaçu, que dá acesso à rua 

Vereador Rodolfo Artur Salvetti, preocupando munícipes do bairro Jardim Flórida, em São 

Roque, a Prefeitura iniciou obras na manhã desta quinta-feira, 25, para consertar os problemas 

ocorridos no local. | https://bit.ly/3o0xalt 

 

Infonet | Orla: obras cumprem decisão que proíbe tráfego de veículos na areia 

O Ministério Público Federal (MPF) considera que as obras de requalificação da Rodovia Inácio 

Barbosa, conhecidas como projeto “Orla Sul”, atendem a decisão judicial que obriga o Governo 

do Estado de Sergipe a instalar barreiras físicas que impeçam o acesso de veículos à faixa de 

areia. | https://bit.ly/2ZmUlfD 

 

Infonet | Ecopontos promovem nova política de descarte dos resíduos sólidos 

A capital sergipana passou a contar com cinco Estações de Entrega Voluntária de Resíduos 

Sólidos (Ecopontos). | https://bit.ly/3o12IHH 

 

Engeplus | Em obras: Prefeitura de Cocal do Sul dá início à implantação de rótula na SC-108 

Município recebeu autorização do Estado para realizar a obra. | https://bit.ly/3DWNYPL 

 

Engeplus | Obras emergenciais em ponte da SC-370, em Braço do Norte, começam na 

próxima semana 

Está proibida a passagem de caminhões de carga superior a 20 toneladas. | 

https://bit.ly/31dPQFu 

 

Engeplus | Justiça acata pedido do Estado e suspende lei que institui manual de 

manutenção de obras públicas 

A ação foi ajuizada no início do mês pelo Governo do Estado. | https://bit.ly/2ZxBxen 
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Engeplus | Via Rápida: obras de iluminação devem iniciar em fevereiro de 2022 

Até lá, a empresa trabalhará na preparação da infraestrutura como escavações. | 

https://bit.ly/32HuVv6 

 

Dcmais | Justiça Federal determina nova audiência entre Rodonorte e DER para debater 

obras inacabadas 

A Justiça Federal do Paraná vai realizar nova audiência de conciliação entre a Rodonorte e 

DER/PR para tentar acordo em relação às obras previstas no contrato originário, mas não 

executadas pela concessionária. | https://bit.ly/3o0oewf 

 

Campo Grande News | Parque dos Poderes ganha estrutura segura para corridas e 

caminhadas 

Complexo passa por revitalização, que já teve mais da metade das obras executadas. | 

https://bit.ly/3xzaYSI 

 

Campo Grande News | Reviva interdita novos trechos para recapeamento e sinalização 

semafórica 

Condutores devem ficar atentos já a partir deste fim de semana. | https://bit.ly/3FUbc9U 

 

Campo Grande News | Parque dos Poderes terá avenida interditada para obras 

Até agora, mais de 50% da revitalização do complexo já foi executada. | https://bit.ly/3D4Zvv0 

 

Campo Grande News | Prefeitura interdita mais três trechos para obras de recapeamento 

Trechos ficam interditados entre sete e vinte dias para obras da segunda etapa do Reviva 

Campo Grande. | https://bit.ly/3129aFr 

 

Campo Grande News | Duplicação da rodovia MS-156 avança e 80% da obra está pronta 

Governo está investindo mais de R$ 26 milhões pra duplicar rodovia e construir passarelas. | 

https://bit.ly/3d21p4U 
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