
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 25 de abril a 1º de Maio  

 

 

 IBRAOP  

 

IBRAOP | Presidente do Ibraop ministrou palestra no III Seminário Nacional do CREA-ES 

O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Anderson Uliana 

Rolim, foi um dos palestrantes do III Seminário Nacional: Fiscalização, Avaliações e Licitações 

em Serviços e Obras de Engenharia e Agronomia. | https://bit.ly/374UoRM 

 

IBRAOP | Ibraop realiza visita técnica à Presidência do TCE-RS 

O presidente e a diretora Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), 

Anderson Uliana Rolim e Adriana Cuoco Portugal, fizeram uma visita técnica ao presidente do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), o conselheiro Alexandre Postal, nesta quinta-feira (28). | 

https://bit.ly/3LxDxpt 

 

IBRAOP | Ibraop cria grupo de trabalho para elaborar Planilha de Preços e cartilha 

orientativa sobre serviços de RSU 

O Ato Diex nº 01/2022 – que nomeia os membros do grupo – foi publicado nessa terça-feira, 

dia 26 dia abril. | https://bit.ly/3Lo1XSy 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-PR | Universidades estaduais devem aprimorar controle sobre licitações de suas obras 

Com a intenção de melhorar o controle interno sobre a realização de licitações de obras e 

serviços de engenharia por parte das sete universidades públicas do Estado, o Pleno do 

Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) emitiu sete recomendações às entidades, cujo prazo 

para implementação é de 90 dias após o trânsito em julgado do processo. | 

https://bit.ly/3s58FVQ 

 

TCE-PR | Palmas: enquanto houver obras paradas, gestor não pode iniciar outros projetos 

Nenhum prefeito pode incluir em lei orçamentária a previsão de destinação de recursos para 

dar início a obras de engenharia enquanto outros projetos do tipo encontrarem-se paralisados 

em seu município. | https://bit.ly/3LPJLS5 

 

TCE-PE | TCE julga gestão de resíduos sólidos em Sertânia e Cumaru 

A Primeira Câmara do TCE julgou regular com ressalvas, na sessão da terça-feira (19), o objeto 

de duas Auditorias Especiais realizadas nas prefeituras de Sertânia e Cumaru, relativas aos 

exercícios de 2021 e 2020, respectivamente. | https://bit.ly/38DkR9l 

 

TCE-RS | Presidente do IBRAOP visita TCE-RS 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, recebeu 

esta manhã (28), a visita do presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Pública 

(IBRAOP), Anderson Uliana Rolim, acompanhado de Adriana Portugal, diretora técnica da 

entidade. | https://bit.ly/3LChCxp 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

Senado Federal | MEC terá que explicar obras inacabadas desde 2006 

A Comissão de Educação aprovou nesta quarta-feira (27) requerimento para que o ministro 

interino da Educação, Victor Godoy Veiga, apresente informações sobre obras inacabadas 

relacionadas ao MEC. | https://bit.ly/3kvnmgA 

 

Globoplay | Andamentos de obras importantes em Rio Grande 

Licitação para Av. Beira Mar, no Cassino é assinada e licitação da duplicação da ERS-734 é 

suspensa. | https://bit.ly/3ktL24X 

 

Globoplay | Obras de recuperação da Orla de Matinhos 

Trecho do Balneário Flórida está interditado para o inícios das obras. | https://bit.ly/3s6L477 

 

Globoplay | Começam as obras de recuperação da PR-497 

Trecho entre São Miguel do Iguaçu e Missal está recebendo uma nova camada de asfalto. | 

https://bit.ly/3Lz2ktf 

 

Globoplay | Obras do Hospital do Câncer de SE são retomadas 

Obras do Hospital do Câncer de SE são retomadas. | https://bit.ly/3KwS3wv 

 

Globoplay | Taxa de Resíduos Sólidos foi incluída no carnê de cobrança do IPTU em 

Macapá 

Tributo será destinado a investimentos na coleta de lixo na cidade. | https://bit.ly/3vuwB73 

 

Globoplay | Municípios devem criar projeto para cumprir metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos 

Municípios devem criar projeto para cumprir metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. | 

https://bit.ly/3KAJMaV 

 

Globoplay | Desafios da implantação do plano nacional de resíduos sólidos 

Presidente da comissão de meio ambiente da OAB-RO, explica os principais objetivos do plano. 

| https://bit.ly/3kwIOlj 

 

Globoplay | Conheça a taxa de resíduos sólidos, tributo cobrado junto ao IPTU em Macapá 

Conheça a taxa de resíduos sólidos, tributo cobrado junto ao IPTU em Macapá. | 

https://bit.ly/3vZ1nUC 

 

Globoplay | No Careiro Castanho, projeto cria política de tratamento de resíduos sólidos 

Material antes iria para o rio. | https://bit.ly/3kvsfWZ 

 

Globoplay | Lei Nacional do Resíduo Sólido 

O que muda com o plano para melhorar a reciclagem. | https://bit.ly/3s0f0BV 

 

Globoplay | No Amapá, maioria dos municípios ainda tem lixões a céu aberto 

Estados têm que se adequar ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. | https://bit.ly/3LCFhht 

 

G1 | Comunidade do Bubas comemora anúncio de futuras obras de urbanização 

Moradores reuniram-se com representantes da prefeitura e governo estadual para falar sobre 

criação de comitê para planejamento das intervenções. | http://glo.bo/3vuKkLc 
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G1 | Obras na SP-270 causam interdições a partir deste sábado em Caiuá e Regente Feijó 

Serviços de manutenção de pavimento vão gerar fechamento de alças de acesso nos dois 

municípios. Em alguns pontos haverá Operação Pare e Siga. | http://glo.bo/3OQpQUF 

 

G1 | Câmara aprova projeto que encaminha a finalização das obras do Hospital Regional 

de Juiz de Fora; entenda o caso 

Trabalhos de construção da unidade sofreram três paralisações. A última ocorreu em 2015 e 

continua por motivos como mudança da empresa executora e falta de dinheiro. | 

http://glo.bo/3ORTgSi 

 

G1 | Pais cobram término de obras de escola no distrito de Cachoeira Escura, em Belo 

Oriente 

Reclamação é de que as obras inacabadas apresentam riscos à segurança das crianças; aulas 

começaram na segunda (19) e muitos pais não permitiram que as crianças fossem à escola. | 

http://glo.bo/3Kz1FqF 

 

G1 | Governador Cláudio Castro lança obras e anuncia ações para cidades da Região dos 

Lagos e Baixada Litorânea 

Entre as medidas previstas estão a construção de lar para idosos, licitação para construção de 

escola estadual, início das obras na RJ-106 e RJ-140 com investimentos de mais de R$ 64 mi. | 

http://glo.bo/3OPgysd 

 

G1 | Governo autoriza obras no valor de R$ 40 milhões em Nobres (MT) 

Serão obras de pavimentação, pontes, campos de futebol, entre outras. | 

http://glo.bo/3MKwha0 

 

G1 | Rua no Centro de Divinópolis é fechada para obras e Settrans alerta motoristas a 

usarem rotas alternativas 

Os ônibus do transporte coletivo serão desviados. | http://glo.bo/3F9B1DM 

 

G1 | Lei Wana Sara: Câmara aprova projeto que obriga Prefeitura de Teresina a reparar 

danos por omissão em obras 

O texto segue para aprovação do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB). A morte de Wana Sara 

completará três meses na próxima quarta-feira (4). | http://glo.bo/37RScxt 

 

G1 | Prefeitura de Porto Alegre autoriza execução obras de revitalização de ruas do Centro 

Histórico; veja como devem ficar 

Chamado 'Quadrilátero Central' compreende nove ruas. Obras que custam R$ 16 milhões 

devem começar em 9 de maio e, ser finalizadas em 18 meses. | http://glo.bo/3yn4h8L 

 

G1 | Obras do Hospital do Câncer são retomadas em Aracaju 

Segundo a Procuradoria do Estado, a expectativa é que ele seja concluído em dois anos. | 

http://glo.bo/3y33c5L 

 

G1 | Ex-prefeito de Abaetetuba, no PA, e empresa têm R$24 milhões em bens bloqueados 

por irregularidade em obras 

Chita, ex-prefeito de Abaetetuba, e empresa licitada para a obra têm mais de R$ 24,7 milhões 

de bens bloqueados pela Justiça do Pará. | http://glo.bo/3F55W3M 

 

G1 | Retorno sob viaduto na John Boyd Dunlop, em Campinas, fica interditado por dois 

dias para obras 

Trecho próximo ao campus II da PUC-Campinas terá trabalhos para interligação de rede pluvial 

nesta quinta e sexta-feira (29), diz prefeitura. Veja opções de desvio e orientações no período. | 

http://glo.bo/3vxGhO4 
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G1 | Comunidade do Bubas comemora anúncio de futuras obras de urbanização 

Moradores reuniram-se com representantes da prefeitura e governo estadual para falar sobre 

criação de comitê para planejamento das intervenções. | http://glo.bo/3vuKkLc 

 

G1 | Avenida Paraná é interditada parcialmente para obras em Divinópolis; veja os desvios 

Não há previsão de liberação, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e 

Mobilidade Urbana (Settrans). | http://glo.bo/3s49Ncn 

 

G1 | Morros de Santos receberão mais de R$ 97,5 milhões para a realização de obras 

Intervenções vão abranger melhorias em segurança, acessibilidade e zeladoria pela cidade. | 

http://glo.bo/3kv6yX7 

 

G1 | Prefeitura de Fortaleza estima que obras do novo terminal de ônibus da Praça José de 

Alencar comecem no 2º semestre deste ano 

Previsão é que as obras do equipamento durem 8 meses, a contar da data da assinatura da 

ordem de serviço. | http://glo.bo/3759xT9 

 

G1 | Trechos da Avenida Teotônio Segurado recebem obras para correção do asfalto 

Serviço será para retirar ondulações causadas pelo transporte coletivo. Nesta segunda-feira (25) 

um motociclista caiu após derrapar na terra solta. | http://glo.bo/3y7xK6q 

 

G1 | Ponte que liga Serrana a Altinópolis, SP, sobre o Rio Pardo é interditada para obras 

Previsão é de que trecho fique bloqueado por ao menos quatro meses para trabalhos da 

Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Veja rotas alternativas. | http://glo.bo/3vRzSfI 

 

G1 | Acesso da Rodovia Washington Luís em Cordeirópolis é interditado para obras no 

pavimento 

Serviços serão realizados no período noturno, com início previsto para às 19h desta terça-feira 

(26). | http://glo.bo/375crHv 

 

G1 | Obras da Sanepar afetarão abastecimento de água em Curitiba a partir de segunda 

(25); confira dias e bairros 

Municípios de Araucária, Campo Largo, Almirante Tamandaré e Campo Magro, na região 

metropolitana, também serão afetados. | http://glo.bo/3xPMs1D 

 

G1 | Obra da Sanasa suspende fornecimento de água em três bairros de Campinas 

Interrupção é para serviço de interligação de redes, das 8h às 17h, nesta quinta-feira. | 

http://glo.bo/3y72Gnd 

 

G1 | Política Pública de Reciclagem de Resíduos Sólidos Orgânicos é instituída em Juiz de 

Fora 

Lei foi publicada no Atos do Governo esta semana obriga que ocorra a destinação adequada 

dos resíduos sólidos orgânicos por meio dos processos de reciclagem e/ou compostagem. Veja 

como funciona. | http://glo.bo/3Lz4FEx 

 

Isto É Dinheiro | Quase 7 mil obras estão paradas no País 

A conta é da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que fez uma fotografia do 

andamento de obras financiadas com recursos públicos com base em quatro plataformas de 

dados oficiais do governo federal. | https://bit.ly/37Y1VlN 

 

Isto É Dinheiro | Municípios de pequeno porte são os que mais sofrem com obras paradas 

É uma novela, relata Robson Flores da Trindade, prefeito de São Martinho da Serra, cidade de 

3.238 habitantes no Rio Grande do Sul, para conseguir concluir uma obra de saneamento 

básico autorizada em 2019. | https://bit.ly/3vZMlOo 
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Governo Federal | Porto do Recife poderá receber embarcações maiores após conclusão da 

obra de dragagem 

No total, foi removido um volume de aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de terra e 

sedimentos. Medida favorece o transporte de cargas na região. | https://bit.ly/39jEoMi 

 

DNIT | Comitiva do Governo Federal visita obras e entrega trecho duplicado na BR-304/RN 

A duplicação da Reta Tabajara irá proporcionar maior segurança e melhorias na trafegabilidade. 

| https://bit.ly/3vT9l1K 

 

DNIT | Comitiva do DNIT visita obras de adequação da BR-230/PB 

Serviços garantem segurança da rodovia que beneficia população de mais de um milhão de 

pessoas. | https://bit.ly/37SkxUm 

 

DNIT | Comitiva do Governo Federal visita obras de duplicação da BR-116/BA 

Empreendimento em andamento contempla, no lote atual, mais de 40 quilômetros. | 

https://bit.ly/3ksQdlV 

 

Jornal de Brasília | Trecho de obra inaugurada por Bolsonaro desaba no Rio Grande do Sul 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) registrou o escorregamento 

de um declive na altura do quilômetro 526. | https://bit.ly/3LATZWd 

 

Jornal de Brasília | Quase 7 mil obras estão paradas no País 

O estudo da CNM ressalta que, entre o planejamento de uma obra e a sua conclusão, há um 

complexo arcabouço de legislação, regras e gestão de projetos. | https://bit.ly/3s6TyLE 

 

Jornal de Brasília | Obra do Túnel de Taguatinga é referência para alunos de engenharia 

A secretária adjunta do órgão, Janaína Oliveira, responsável pela ida dos estudantes, disse que 

o projeto tem sido muito proveitoso. | https://bit.ly/3MIQ0ad 

 

Agência Brasília | Obra grandiosa, Túnel de Taguatinga impressiona também em números 

Já foram escavados mais de 40% do volume de terra previsto e aplicados quase 70% dos 7,5 

milhões de kg de ferro que ajudam a dar sustentação à obra de arte. | https://bit.ly/3y76vZq 

 

Agência Brasília | Obra do Túnel de Taguatinga aposta em tecnologia e técnica sustentável 

Construção utiliza material biodegradável e reaproveitável, equipamentos e estratégias 

logísticas inovadoras para o setor em Brasília. | https://bit.ly/3MJMz2S 

 

Agência Brasília | 70% executado, complexo vai revolucionar o trânsito no Recanto das 

Emas 

Estruturas do viaduto de acesso à região e ao Riacho Fundo II, com investimento de R$ 30,9 

milhões, já foram totalmente erguidas. Cerca de 100 pessoas trabalham diretamente nas obras. 

| https://bit.ly/3vx1QhO 

 

Estradas | Obras de contenção da BR-101 continuam em Imbituba, em Santa Catarina 

De acordo com a Via Costeira, responsável pela rodovia, serviços estão sendo realizados desde 

o início do ano; objetivo é aumentar a segurança dos usuários. | https://bit.ly/3KAFDUe 

 

Estradas | Acesso na rodovia SP-225 será fechado para obras de melhorias, em Jaú 

Alça no sentido para Brotas estará em obras das 7h às 17h, neste sábado, e motorista terá de 

utilizar rota alternativa no próprio dispositivo. | https://bit.ly/3F4Qi8B 

 

Estradas | Obras de recuperação da MG-111 e AMG-2905 vão garantir mais segurança 

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

MG), serão investidos R$ 28 milhões nesses trechos, que vão garantir mais segurança aos 

usuários. | https://bit.ly/3820LFI 
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Estradas | Obras na BR-163 alteram o tráfego na região do Posto Gil, em Diamantino (MT) 

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, trecho sob concessão tem 14 equipes de 

manutenção em campo; fluxo de veículos será feito no sistema ‘Pare-e-Siga’ por 45 dias. | 

https://bit.ly/3kvcEqp 

 

Estradas | RJ-124 recebe obras no pavimento na região de Rio Bonito (RJ) 

De acordo com a concessionária ViaLagos, serviços fazem parte do programa anual de 

revitalização da rodovia e garantem mais segurança aos usuários. | https://bit.ly/3MO6oX7 

 

Estradas | Concessionária realiza obras na BR-153 com interdição parcial, em GO e TO 

De acordo com a Ecovias do Araguaia, entre segunda (25) e sexta-feira (29), serão realizados 

serviços de melhoria da malha viária, entre Goiás e Tocantins. | https://bit.ly/3kwk50I 

 

Estradas | Obras na BR-163 interditam trechos nesta segunda-feira (25), no MS 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; sinalização vai 

garantir mais segurança aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3vRqFnE 

 

Estradas | Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) terá obras de manutenção nesta semana 

De acordo com a concessionária Ecovias, responsável pelo SAI, trabalhos têm como objetivo 

manter a segurança dos usuários. | https://bit.ly/3kNgkUR 

 

Metrópoles | Trecho de obra inaugurada por Bolsonaro há 20 dias desmorona no RS 

Estado registrou forte chuva, que fez com que uma estrutura de concreto cedesse no km 526, 

na BR-116. | https://bit.ly/3vVK32W 

 

Metrópoles | Com investimento de R$ 9,32 bi, país tem quase 7 mil obras paradas 

Levantamento da CNM mostra que a maior parte do valor está concentrado em obras de 

programas habitacionais e em escolas. | https://bit.ly/3vVDNs2 

 

Portal Correio | Tovar: obras da duplicação da BR-230 a partir de Campina Grande 

significam mais desenvolvimento para Paraíba 

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) comemorou, nesta quarta-feira (27), o anúncio 

feito pelo secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Felipe Queiroz, do início das 

obras para duplicação da BR-230 a partir da Alça Sudoeste, em Campina Grande. | 

https://bit.ly/3vwww2G 

 

Notícias do Acre | Seinfra vistoria obras de pavimentação em Capixaba 

Na semana do aniversário de 30 anos de emancipação política de Capixaba, o governo do 

Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), contempla o 

município com obras de pavimentação que giram em torno de R$ 1,3 milhão. | 

https://bit.ly/3vW3WGZ 

 

Notícias do Acre | No aniversário de 109 anos de Tarauacá, governo entrega obras e 

comemora superação de desafios na região 

O governador Gladson Cameli inaugurou uma série de obras de revitalização de órgãos 

públicos e assinou ordens de serviço para novas reformas neste domingo, 24, em Tarauacá, dia 

em que o município, localizado a 410 quilômetros de Rio Branco, celebrou 109 anos de 

fundação. | https://bit.ly/3LCdttF 

 

Notícias do Acre | No aniversário de Tarauacá, Estado entrega obras de melhorias na ETA e 

sede do Saneacre no município 

Neste domingo, 24, quando o município de Tarauacá completou 109 anos, o governo do 

Estado, por meio da Secretaria de Infrestrtura (Seinfra), anunciou novos investimentos e 

entregou um importante pacote de obras. | https://bit.ly/3F9SPhT 
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Agência Pará | Estado autoriza obras de implantação de energia elétrica para comunidades 

de Muaná 

Ao todo, mais de R$2,3 milhões serão investidos nas obras de construção de um total de 19 km 

de rede bifásica e instalação de 55 transformadores para atender à população das comunidades 

Monte Carmelo, Nossa Senhora de Nazaré, São Sebastião, além de propriedades rurais ao longo 

do Rio Manauaçú. | https://bit.ly/3OUoys0 

 

Agência Pará | Obras no estádio Olímpico 'Mangueirão' chegam a 68% de serviços 

executados 

Os serviços estão sendo executados de forma célere e com a garantia de segurança e conforto 

para os espectadores paraenses. | https://bit.ly/3w5nGs2 

 

Agência Pará | Obras no Cemitério da Soledade estão na fase de restauro de túmulos 

O local, em Belém, vai abrigar uma área expositiva na capela, ações de educação patrimonial e 

informações expográficas. | https://bit.ly/38L2Eqj 

 

Agencia Pará | Obra de asfaltamento da PA-462 chega a quase 50% de conclusão 

A rodovia é a principal via de transporte de passageiros e de escoamento da produção 

agropecuária e pesqueira do município de Augusto Corrêa e do 2° Distrito de Viseu. | 

https://bit.ly/3OU2s8K 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obra pode afetar abastecimento em bairros de 

Curitiba, Campo Magro e Almirante Tamandaré na terça-feira 

Serviços de melhorias serão executados na terça-feira (3), das 8h ao meio-dia, e a normalização 

do fornecimento está prevista para as 22 horas. Confira os bairros. | https://bit.ly/3kwk8t9 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governador vistoria obras da PRC-280; 

pavimentação com concreto alcança 40% de conclusão 

Uma das obras mais aguardadas na região Sudoeste, a revitalização do trecho da PRC-280 que 

vai de Palmas ao Trevo Novo Horizonte, no acesso a Santa Catarina, acabará com a espera de 

duas décadas da população por melhorias na trafegabilidade. | https://bit.ly/39qhF17 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obra da Ponte da Integração Brasil-Paraguai 

chega a 82% de execução 

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

Latina. Serão duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de três metros e 

calçada de 1,7 metro nas laterais. | https://bit.ly/3MJPjxs 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Sanepar altera cronograma de obras e 

abastecimento será normal nesta semana na RMC 

Trabalhos serão na ETA Passaúna, que produz cerca de 2 mil litros por segundo. As obras que 

serão executadas estão no planejamento da Companhia para manutenção da quantidade e da 

qualidade da água produzida na estação. Os investimentos são de R$ 12,3 milhões. | 

https://bit.ly/3y9esgI 

 

Estado de Minas | BR-135 terá novas intervenções para obras de ampliação e duplicação 

De acordo com a concessionária, todo o tráfego da rodovia será desviado para as alças de 

acesso. | https://bit.ly/3OKTrPo 

 

Estado de Minas | Obra de R$ 40 mi: recapeamento da MGC-497 começa entre Uberlândia e 

Prata 

A execução da recuperação da rodovia havia sido anunciada para março pelo governador 

Romeu Zema; tráfego será alterado. | https://bit.ly/3MMqdy0 
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Estado de Minas | Após 100 meses de obras, catedral prepara espaço da "Pietá das Gerais" 

Construção da Catedral Cristo Rei completou 100 meses de obra e deve ficar pronta ainda em 

2022. | https://bit.ly/3MQo7x7 

 

MIdiaMax | Obras de pavimentação em estradas de Aquidauana vão ter custo de R$ 4,4 

milhões 

Ruas de Aquidauana serão pavimentadas por empresa privada. | https://bit.ly/3LPV4K1 

 

MidiaMax | Prefeitura contrata empresa por R$ 5,5 milhões para realizar obras em córrego 

do Carandá Bosque 

A informação da contratação está no Diogrande desta quinta-feira. | https://bit.ly/3OPV9z1 

 

MIdiaMax | Rua Barão do Rio Branco é fechada nesta quarta-feira para obras; confira 

desvios 

A interdição será entre as ruas José Antônio e 25 de Dezembro. | https://bit.ly/3OMW9UH 

 

MIdiaMax | Obras de pavimentação asfáltica em Sete Quedas custarão R$ 1,8 milhão 

Duas empresas foram contratadas para realizar os serviços no município. | 

https://bit.ly/3s4rXL7 

 

MidiaMax | Abrasel lança campanha de conscientização sobre geração e descarte de 

resíduos sólidos em Mato Grosso do Sul 

Associados de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Bonito, Ponta Porã e Corumbá devem 

participar da campanha educação ambiental em MS. | https://bit.ly/37530rB 

 

Diário do Litoral | Morros de Santos receberão mais de R$ 97,5 milhões em obras 

As intervenções, parte integrante do programa Santos Mais Bonita, foram anunciadas aos 

moradores na manhã desta segunda-feira (25). | https://bit.ly/3kvqTM8 

 

DcMais | Aeroporto de Ponta Grossa vai receber R$ 36,82 mi em obras; veja vídeo do 

projeto 

O aeroporto de Ponta Grossa (PGZ) está prestes a se tornar um canteiro de obras, avaliadas em 

cerca de R$ 36,82 milhões. | https://bit.ly/3LCU5MV 

 

Dcmais | Prefeitura vai aplicar mais R$ 245,8 mil em obras no aeroporto de Ponta Grossa 

Nova licitação prevê a continuação de um muro para fechar o perímetro do local. Saiba mais! | 

https://bit.ly/3EMPV2C 

 

Dcmais | PG assina contrato de R$ 33,8 mi para obras no Aeroporto 

Às 10h30 de segunda-feira (25), a prefeita Elizabeth Schmidt assina contrato para a realização 

das obras de ampliação do Aeroporto Comandante Antônio Amilton Beraldo (SBPG), mais 

conhecido por Aeroporto Sant’Ana. | https://bit.ly/3LeduUi 

 

Correio do Estado | Concessionária realiza obras em 11 municípios de MS 

Obras acontecem em diferentes pontos da BR-163; rodovia percorre todo o estado. | 

https://bit.ly/3y6Y945 

 

Campo Grande News | Na véspera do aniversário de Caracol, Reinaldo autoriza R$ 3,6 

milhões em obras 

Governador entregou reforma de escolas, arena esportiva, veículo e cartões do Mais Social. | 

https://bit.ly/373xAlc 
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Campo Grande News | Governo investe R$ 4 milhões para pavimentar acesso ao distrito de 

Cachoeirão 

Ao todo, serão asfaltados 5 quilômetros, começando no entroncamento da BR-262. | 

https://bit.ly/3F6wsdp 

 

Campo Grande News | Obras interditam parcialmente trecho da Rua Rui Barbosa até 

segunda-feira 

Remendos profundos estão sendo realizados entre a Avenida Afonso Pena e 15 de Novembro. | 

https://bit.ly/3s5AIUW 

 

Campo Grande News | Obras de drenagem deixam Rua Dom Aquino totalmente interditada 

nesta quinta 

Previsão da Agetran é de que a pista seja liberada ao fim do dia. | https://bit.ly/3krlNjU 
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