
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 9 a 15 de Maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | TCE-MS consulta o Ibraop sobre a implantação de um Laboratório de Obras 

Rodoviárias 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), por intermédio do arquiteto 

Cesar Augusto Feijão de Moraes, fez uma consulta à Diretoria Técnica do Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). | https://bit.ly/3PeFMjX 

 

 

 SITES DE PARCEIROS   

 

IRB | IRB e TCE-AM realizam Seminário em Semana do Meio Ambiente para discutir gestão 

de Resíduos Sólidos 

Em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) 

realiza mais uma ação ambiental no dia 6 de junho, às 8h, no auditório do TCE. O seminário 

“Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades”. | https://bit.ly/3lieHhO 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AM | TCE e IRB realizam seminário em Semana do Meio Ambiente para discutir gestão 

de resíduos sólidos 

Em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) 

realiza mais uma ação ambiental no dia 6 de junho, às 8h, no auditório do TCE. O seminário 

‘Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades’ vai contar com especialistas na 

área ambiental para tratar de assuntos relacionados a resíduos sólidos no país. | 

https://bit.ly/3yEhgmf 

 

TCE-RR | FolhaBV - Ex-secretário, fiscais e empresa são punidos por prejuízo em contrato 

O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR) julgou irregular o contrato de uma obra 

elétrica no interior de Roraima, em que apontou prejuízo de R$ 6.997.868,90. | 

https://bit.ly/37X48xo 

 

TCE-MT | Referência nacional, laboratório de obras rodoviárias do TCE-MT recebe visita 

técnica do TCE-MS 

Referência para instituições de todo o país, o laboratório de obras rodoviárias do Tribunal de 

Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recebeu, nesta quinta-feira (12), visita técnica de auditores 

públicos externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). | 

https://bit.ly/38o85fj 
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TCE-GO | Servidores da Agetop/Goinfra terão de devolver recursos por irregularidades na 

construção do Hugol 

Conselheiro relator Saulo Mesquita considerou a Tomada de Contas Especial irregular. | 

https://bit.ly/3LhMlPF 

 

TCE-PI | TCE Piauí intensifica atuação referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Diretoria de Fiscalização de 

Obras e Serviços de Engenharia (DFENG) e da Diretoria de Fiscalização da Administração 

Municipal (DFAM), vem realizando um intenso trabalho junto ao Grupo Interinstitucional de 

Resíduos Sólidos no sentido de incentivar os municípios quanto ao cumprimento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, sobretudo, com a extinção dos vazadouros a céu aberto no Piauí: 

os lixões. | https://bit.ly/3FNPzsW 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

Senado Federal | Projeto destina R$ 11,5 milhões para obras da Justiça e compra de urnas 

eletrônicas 

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 6/2022 abre crédito suplementar de R$ 11,45 

milhões para obras da Justiça e a compra de urnas eletrônicas. Desses recursos, R$ 9 milhões 

vão para construção do edifício-sede da Justiça Federal em Blumenau (SC). | 

https://bit.ly/37MPFVd 

 

Isto É Dinheiro | Governo assina ordem de serviço para obras no Paraná 

O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 

assinou nesta quarta-feira (11) a ordem de serviço para o início da primeira etapa das obras de 

implantação e pavimentação de 13 quilômetros do chamado Contorno Sul Metropolitano de 

Maringá (PR), que começa na Rodovia BR-376. | https://bit.ly/3laIxoA 

 

Isto É Dinheiro | No Senado, diretor do FNDE fala sobre obras em creches e escolas 

Em depoimento aos senadores na Comissão de Educação (CE) do Senado, nesta quarta-feira 

(11), o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), Gabriel Vilar, afirmou que há 2.581 obras de escolas e 

creches inacabadas com recursos do fundo, aprovadas entre 2007 e 2022. | 

https://bit.ly/3Li4Hja 

 

G1 | Obras do Provias serão realizadas em rodovias da Zona da Mata e Vertentes 

Termo de ordem de serviço foi assinado nesta semana pelo Estado. Confira quais são elas. | 

http://glo.bo/3MhW6i5 

 

G1 | Obras de triplicação da BR-232 atrasam motoristas e provocam prejuízos para 

comerciantes 

Equipes da TV Globo estiveram na rodovia algumas vezes esta semana. Em diversos horários, 

não foram vistos trabalhadores nem máquinas funcionando. | http://glo.bo/3sxxWIv 

 

G1 | Complexo Viário Jamel Cecílio é inaugurado após dois anos de obras em Goiânia 

Obra começou a ser construída em setembro de 2019 e teve viaduto entregue no ano seguinte. 

Estrutura foi batizada de Complexo Viário Luiz José Costa, em homenagem ao cantor Leandro. | 

http://glo.bo/3we2VLY 

 

G1 | Santos abre licitação para terceira etapa de obras do Novo Quebra-Mar 

Serviços desta fase no Parque Municipal Roberto Mário Santini estão orçados em R$ 13,9 

milhões. | http://glo.bo/3NhN5FO 
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G1 | Em Paracatu, Zema assina ordem para início das obras de recuperação da LMG-680 

Trabalhos vão ser concentrar na pavimentação e melhora de 68 km de extensão de dois trechos 

da rodovia, além da construção de uma ponte sobre o Rio Paracatu. | http://glo.bo/3ldwTcD 

 

G1 | Obras no pavimento da SP-270 exigem adoção de sistema Pare e Siga em Regente 

Feijó 

Serviços têm início neste sábado (14) e se estenderão até o dia 18 de maio. Trecho estará 

devidamente sinalizado para orientação do motorista sobre rota alternativa. | 

http://glo.bo/3PmJ8kO 

 

G1 | Obras para prevenção de alagamentos são iniciadas no Bairro Benfica em Juiz de Fora 

Trabalhos estão concentrados nas ruas Afonso e Sebastião Garcia. Localidade sofreu com 

problemas nos últimos anos; relembre a situação e outras intervenções pelo município. | 

http://glo.bo/3lba9tR 

 

G1 | Prevista para junho de 2020, tirolesa na Lagoa do Taquaral, em Campinas, tem obras 

paradas e prazo incerto para conclusão 

Imagens mostram sinais de abandono. À época de anúncio, prefeitura estimava investimento de 

R$ 200 mil por meio de concessão; empresário desistiu por problemas de saúde, diz pasta. | 

http://glo.bo/3wgpDTA 

 

G1 | Obras da Cosanpa interrompem fornecimento de água no bairro do Pedreira, em 

Belém 

Fornecimento de água será interrompido de 22h desta quinta-feira (12) às 12h desta sexta-feira 

(13). | http://glo.bo/3FNbKiQ 

 

G1 | Obras do primeiro hospital veterinários do estado começam neste mês em Cuiabá 

Construção será realizada na região do Coxipó e a previsão é que seja concluída em até um 

ano. | http://glo.bo/3sBNt9Y 

 

G1 | Obras da Cosanpa suspendem fornecimento de água no bairro de Curió-Utinga, em 

Belém 

Interrupção ocorre em algumas ruas do bairro de 22h desta quarta-feira (11) às 12h desta 

quinta-feira (12). | http://glo.bo/3sBwwge 

 

G1 | UFJF anuncia retomada das obras do bloco de ambulatórios do Hospital Universitário 

Instituição recebeu mais de R$ 3 milhões em recursos federais para conclusão do bloco E9. No 

espaço, serão alocados ambulatórios de clínicas de diversas especialidades e o Centro de 

Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie). | http://glo.bo/3lbapcj 

 

G1 | Trecho da Rua Jaime Benévolo é bloqueado para obras 

Previsão é que a intervenção seja concluída na próxima sexta-feira (13). | 

http://glo.bo/3FO2oU4 

 

G1 | MPF pede julgamento do processo que busca conclusão das obras do Hospital 

Materno Infantil de Santarém 

A construção, calculada até agora em R$ 40,7 milhões em recursos públicos, foi iniciada em 

2013, mas cerca de 30% dela ainda está incompleta. | http://glo.bo/39o2oxO 

 

G1 | Prefeitura de Belém abre consulta pública sobre remanejamento de afetados por 

obras da Estrada Nova 

Consulta é em site na internet e fica disponível até o dia 17 de maio. | http://glo.bo/3FP8bsz 
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G1 | Governador Cláudio Castro assina termos de Cooperação Técnica para obras no 

Noroeste Fluminense 

São Fidélis e Natividade receberam cheques simbólicos com repasses da concessão dos serviços 

de água e esgoto. | http://glo.bo/3wxAJm0 

 

G1 | Obras para prevenção de enchentes no Arrudas em BH e Contagem têm acordo 

assinado 

Governo do estado vai liberar R$ 298 milhões; trabalhos ainda não têm data para começar. | 

http://glo.bo/3FN7kIG 

 

G1 | Ladeira Geraldo Melo, em Maceió, será interditada para obras no período noturno; veja 

rotas alternativas 

Serviços devem começar nesta quinta-feira (12), a partir das 22h. Previsão é que obra seja 

concluída em um mês. | http://glo.bo/3LfqFDK 

 

G1 | Interdição na ES-010: veja como ficam o trânsito e as linhas de ônibus durante as 

obras na Serra 

Acesso à ponte da Avenida Abido Saad, em Jacaraípe, foi bloqueado e motoristas terão que 

pegar rotas alternativas. Linhas do Transcol também foram afetadas. | http://glo.bo/3wfvcBC 

 

G1 | Obras suspendem fornecimento de água para 11 bairros de Campinas nesta quarta; 

veja lista 

Segundo a Sanasa, serviço acontece das 8h às 17h. É recomendado reserva antecipada de água. 

| http://glo.bo/3LicNby 

 

G1 | Acesso a canal fica fechado até 15 de maio para obras em Ananindeua 

Obras são de pavimentação na rotatória e fazem parte da requalificação da avenida Ananin para 

ligar a BR-316 à Cidade Nova. | http://glo.bo/3LgB7uw 

 

G1 | Tribunal de Contas usará imagens de satélites do Inpe para fiscalizar obras públicas 

no RS 

Parceria deve começar após treinamento de técnicos do TCE-RS, que está previsto para 

acontecer nos próximos 60 dias. Ainda não há determinação das primeiras obras a serem 

monitoradas pelo sistema. | http://glo.bo/3wisJqo 

 

G1 | Legado olímpico: vigas de centro de mídia vão ser usadas nas obras do Terminal 

Gentileza 

Base vai integrar ônibus, VLT e BRT. Ele será erguido no terreno do Gasômetro, em São 

Cristóvão, perto da Rodoviária Novo Rio. | http://glo.bo/3Liqc3E 

 

G1 | Rodovia Norte-Sul e trechos da Duca Serra são interditados para obras em Macapá; 

veja mudanças 

Área onde viaduto é construído começou a ser interditada nesta segunda-feira (9) por tempo 

indeterminado. | http://glo.bo/3yE2o7u 

 

G1 | Com investimentos de R$ 280 milhões, prefeitura anuncia pacote de obras para Rio 

Branco neste ano 

Apresentação do pacote de obras ocorreu na última sexta-feira (6) e devem ser executados ao 

longo deste ano e devem iniciar a partir do final deste mês. | http://glo.bo/3sEt5oR 

 

G1 | Prefeitura inicia instalação de canteiro de obras para revitalização de ruas do Centro 

Histórico de Porto Alegre 

Obras do 'Quadrilátero Central' começaram com instalação do canteiro de obras e bloqueio dos 

estacionamentos de parte da Avenida Borges de Medeiros. | http://glo.bo/3yUQOoX 
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G1 | Novo trecho da Av. Celso Pinheiro, na Zona Sul de Teresina, é interditado; prazo para 

obras vai até 1º de junho 

Nesta segunda-feira (9), será iniciada a recuperação do sentido Sul-Centro da via. Trecho 

próximo ao cruzamento com a Avenida Gil Martins, interditado após um caminhão e um carro 

ficarem atolados em buracos, foi liberado. | http://glo.bo/3Mh7uL6 

 

Globoplay | Hospital do Sangue segue em obras em Manaus 

Obras começaram em 2014. | https://bit.ly/3syJye3 

 

Globoplay | Obras do Trevo Cataratas estão 80% concluídas 

Previsão é que tudo fique pronto até agosto, dois meses antes do previsto. | 

https://bit.ly/3PA23cj 

 

Globoplay | IML de Governador Valadares está em obras 

Nesta quarta-feira o local foi aberto para visitação de vários representantes da OAB e Ministério 

Público. | https://bit.ly/3wy3orn 

 

Globoplay | Governador visita região Noroeste e promete obras 

Cláudio Castro esteve em Natividade e São Fidélis e entregou dinheiro da privatização da CEDAE 

para prefeitos. | https://bit.ly/37SrHba 

 

Globoplay | Obras de Teatro de Jaru são iniciadas 

Valor da construção está estimada em mais de R$3 milhões. | https://bit.ly/37q97Xu 

 

DNIT | Governo Federal assina contrato para projetos e obras de implantação do Contorno 

Sul Metropolitano de Maringá, no Paraná 

A medida foi assinada durante visita do presidente Jair Bolsonaro a Maringá. | 

https://bit.ly/3Locg8o 

 

DNIT | DNIT realiza detonação de rocha para obras na BR-416/AL 

Os serviços fazem parte das obras de pavimentação, restauração e melhoramentos da rodovia. | 

https://bit.ly/3FR2H0j 

 

DNIT | DNIT conclui viaduto de Barra do Ribeiro, na BR-116/RS 

A Obra de Arte, localizada entre Guaíba e Pelotas, tem 60 metros de extensão e integra os lotes 

1 e 2 da duplicação da rodovia. | https://bit.ly/3FMOpOd 

 

Governo Federal | Sergipe e Mato Grosso do Sul vão receber mais de R$ 1,8 milhão para a 

continuidade de obras de saneamento 

Recursos serão usados na ampliação do sistema de esgotamento sanitário das cidades de 

Aracaju e Corumbá. | https://bit.ly/3wuqSxp 

 

R7 | Com as obras já em atraso, BRT pode seguir o mesmo caminho do VLT 

A novela sem fim do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que se iniciou há 10 anos e até hoje 

'assombra' a população mato-grossense sem um desfecho final, mesmo tendo consumido mais 

de R$ 1 bilhão dos cofres públicos, ganhou uma nova versão para esta década: o BRT (Ônibus 

de Rápido Transporte), que foi anunciado em dezembro de 2020 e já está 9 meses atrasado 

conforme cronograma do governo Mauro Mendes (União).  | https://bit.ly/3lfkhlo 

 

R7 | Rua Professor Santos Ferraz será interditada por 30 dias para obras no Poço 

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa à população que a Rua 

Professor Santos Ferraz, no bairro Poço, vai ser interditada, por 30 dias, para obras de reparos 

na rede de saneamento da região. | https://bit.ly/39qGHNy 

 

 

http://glo.bo/3Mh7uL6
https://bit.ly/3syJye3
https://bit.ly/3PA23cj
https://bit.ly/3wy3orn
https://bit.ly/37SrHba
https://bit.ly/37q97Xu
https://bit.ly/3Locg8o
https://bit.ly/3FR2H0j
https://bit.ly/3FMOpOd
https://bit.ly/3wuqSxp
https://bit.ly/3lfkhlo
https://bit.ly/39qGHNy


 

 

R7 | Voltar Governo de MT já executou 50% da obra do novo Hospital Central 

O Governo de Mato Grosso já executou cerca de 50% da obra do Hospital Central de Alta 

Complexidade, localizado em Cuiabá. | https://bit.ly/3FUJDyj 

 

R7 | Permissionários realizam vistoria na obra do Mercado do Porto 

Os permissionários do Mercado Varejista Antônio Moisés Nadaf, o Mercado do Porto, 

participaram na última sexta-feira (13) de uma vistoria na obra de ampliação do tradicional 

espaço comercial e turístico. A atividade foi acompanhada do vice-prefeito de Cuiabá, José 

Roberto Stopa, e do secretário municipal de Obras Públicas, Rauf Macedo, e teve como objetivo 

apresentar aos trabalhadores a nova estrutura para onde serão realocados. | 

https://bit.ly/3NcFvfu 

 

Agência Brasil | No Senado, diretor do FNDE fala sobre obras em creches e escolas 

Mesmo com recursos, prefeituras não concluíram ou nem começaram obras. | 

https://bit.ly/3laKjpK 

 

Gazeta Web | BR-416 recebe obras de restauração após articulação de Rodrigo Valença e 

Arthur Lira 

Investimento é de R$ 90 milhões do Governo Federal para pavimentação, dentre outros 

serviços. | https://bit.ly/3wmTIzy 

 

Gazeta Web | Rodovia é interditada em Ibateguara para obras nesta terça-feira 

A interrupção total do tráfego ocorre nos dois sentidos da rodovia, do km 25,20 ao km 29,60. | 

https://bit.ly/3MpdMsc 

 

Metrópoles | Arthur Lira destinou R$ 357,5 milhões em emendas do orçamento secreto 

Verba bancou obras da Codevasf e da cidade onde Benedito de Lira, pai do presidente da 

Câmara, é prefeito. Ofício foi enviado ao STF. | https://bit.ly/3PzZaZ1 

 

Estradas | Finalizada a obra em viaduto de Barra do Ribeiro, na BR-116, no RS 

De acordo com o Dnit, Obra de Arte Especial (OAE), entre Guaíba e Pelotas, tem 60 metros de 

extensão e integra os lotes 1 e 2 da duplicação da rodovia. | https://bit.ly/3sELUIG 

 

Estradas | Obras interferem no tráfego na BR-101, em Tubarão (SC) 

De acordo com a concessionária ViaCosteira, ação é necessária à continuidade das obras que 

estão sendo realizadas no local. | https://bit.ly/3sCyUTM 

 

Estradas | Raposo Tavares (SP-270) terá obras de recuperação, em Presidente Prudente 

De acordo com a concessionária Cart, serviços vão modificar conversões nas pistas em alças de 

dispositivos. | https://bit.ly/3PyFbKa 

 

Estradas | Obras do Provias são iniciadas em outras cinco rodovias mineiras 

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

MG), no total, serão 55 obras de recuperação em 1.770 quilômetros da malha viária. | 

https://bit.ly/39o39XY 

 

Estradas | Finalizadas as obras da passagem urbana em Barra do Ribeiro (RS), na BR-116 

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

pela rodovia, serviços foram realizados entre Guaíba e Pelotas, e fazem parte dos lotes 1 e 2 da 

duplicação da BR-116. | https://bit.ly/3sDvIam 

 

Estradas | Acesso da SP-270 será fechado para obras em Sorocaba, nesta quarta (11) 

De acordo com a concessionária ViaOeste, acesso para a via marginal no km 106, próximo ao 

Hospital Regional de Sorocaba, será bloqueado para implantação de passarela, a partir de 

quarta (11). | https://bit.ly/3sEofId 
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Estradas | Ecopistas realiza obras no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070) 

De acordo com a concessionária, trechos das rodovias terão serviços de limpeza do sistema de 

drenagem, além de reparos de barreiras de concreto, no período entre segunda (9) e sexta-feira 

(13). | https://bit.ly/3FN2CL3 

 

Agência Brasília | Obras de ampliação do Hvep chegam a 50% de execução 

Serviço Veterinário vai aumentar capacidade de atendimento e oferecer novas especialidades. | 

https://bit.ly/3PgURl7 

 

Agência Brasília | Obras de mobilidade do GDF são destaque em encontro da construção 

civil 

Durante evento a convite do Sinduscon, secretários enfatizaram a união de forças entre órgãos 

do governo que fez com que o DF tenha, atualmente, cerca de 1.600 obras em andamento. | 

https://bit.ly/3FN4P9j 

 

Agência Brasília | Obra de R$ 33 milhões, viaduto do Itapoã beneficiará 30 mil motoristas 

Construção do elevado é responsável pela geração de 400 empregos e alcança 15% de 

execução. | https://bit.ly/3yEWxyN 

 

Agência Brasília | Rodoviária do Sol Nascente começa a receber estrutura metálica 

Com investimento de R$ 3,5 milhões, obra gera mais de 200 empregos e é a primeira do DF 

que vai dispor de cobertura de telhas termoacústicas. | https://bit.ly/3FLmU7S 

 

Notícias do Acre | Governo entrega obra da 10ª Ciretran em Assis Brasil 

O governo do Estado entregou mais uma obra à população na regional do Alto Acre. Desta vez, 

os moradores de Assis Brasil receberam mais uma unidade do Departamento Estadual de 

Trânsito (Detran). | https://bit.ly/3sHOZrh 

 

Notícias do Acre | Ministro da Segov diz que Acre não sofrerá falta de continuidade em 

suas obras 

O chefe da Representação do Acre em Brasília (Repac), Ricardo França, reuniu-se com o 

ministro-chefe da Secretaria Governamental da Presidência da República (Segov), Célio Faria 

Júnior, na manhã desta quinta-feira, 12, no Palácio do Planalto, para tratar dos avanços com 

relação à liberação de recursos para execução dos diversos projetos que estão em andamento 

no estado. | https://bit.ly/3LhxYdR 

 

Notícias do Acre | Construção de superestrutura da ponte do anel viário de Brasileia e 

Epitaciolândia é intensificada 

A obra, que é o maior investimento público em infraestrutura na gestão do governador Gladson 

Cameli, é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), por meio 

do Consórcio Cidade/CZS/Meta. | https://bit.ly/3NjNdok 

 

Notícias do Acre | Governo avança com a obra de duplicação da Rodovia AC-405, em 

Cruzeiro do Sul 

A reconstrução do trecho de 11 km, que liga o aeroporto internacional do município ao bairro 

da Cohab, vai custar aos cofres públicos quase R$ 37 milhões. | https://bit.ly/3yHZuPm 

 

Notícias do Acre | Estado intensifica obras no Canal da Maternidade e entrega primeira 

fase nesta quinta 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), seguiu nesta 

segunda-feira, 9, a todo vapor com o cronograma das obras no Canal da Maternidade, em Rio 

Branco. | https://bit.ly/3Pmy1Zl 
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Agência Pará | Governo inicia obras de mais um trecho da rodovia PA-279, no Sul do Pará 

Toda a extensão da rodovia passará por obras de reconstrução. Estrada estadual é estratégica 

para a região, estendendo-se por cinco municípios. | https://bit.ly/3wsmOiB 

 

Agência Pará | Com o "Sua Casa", mais de 70 famílias de Rio Maria recebem apoio para 

concluir obras de residências 

Investimento realizado irá possibilitar com que famílias morem com mais dignidade. | 

https://bit.ly/3LdDVJ3 

 

Agência Pará | Bragança terá mercado de peixe reconstruído pelo Estado 

Novo projeto arquitetônico prevê a adequação das instalações do espaço para proporcionar 

mais conforto e comodidade aos usuários e visitantes. | https://bit.ly/3NjixTU 

 

Agência Pará | Obras avançam na PA-220, a Transmaú, no nordeste paraense 

Os serviços estão acelerados no trecho 2. O trecho 1 (Km 22) foi entregue à população pelo 

Estado no dia 14 de abril de 2022. | https://bit.ly/3Lr6HpK 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Investimentos em obras da Sanepar em 

Centenário do Sul ultrapassam R$ 12 milhões 

As obras beneficiarão cerca de 2 mil famílias e já geraram 250 empregos, entre diretos e 

indiretos. Indicador de cobertura com esgoto sanitário subirá de 25% para 65% ainda em 2022. 

| https://bit.ly/3sERJ8J 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Avançam as obras de duplicação da PR-317, entre 

Maringá e Iguaraçu 

Além da obra em andamento, a PR-317 vai receber mais melhorias no trecho entre Iguaraçu e a 

divisa com São Paulo. Com isso, a rodovia vai se consolidar como rota estratégica e conexão 

interestadual para o setor produtivo da região Noroeste. | https://bit.ly/3sDENA0 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obra no reservatório Tarumã afeta 

abastecimento de água em Curitiba na próxima terça-feira 

Serviço será executado das 8h às 17h e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma 

gradativa, com normalização prevista para as 8 horas de quarta-feira (18). | 

https://bit.ly/3FNbxfH 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obra do viaduto Bratislava, em Cambé, alcança 

75% de conclusão 

Previsão do DER-PR é liberar a pista principal ainda em maio e concluir a obra até o final de 

junho. Com investimento de R$ 13,5 milhões, feito pelo Governo do Estado, viaduto vai 

eliminar um dos principais gargalos viários do município e garantir mais segurança aos 

moradores. | https://bit.ly/37OMkor 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Duplicação da PR-323 em Doutor Camargo tem 

liberação parcial de nova pista 

Veículos sentido Maringá vão utilizar a pista nova, enquanto o trânsito para Cianorte 

permanece na pista antiga. Trecho conta com toda a sinalização provisória e acompanhamento 

do DER/PR. Investimento na obra é de R$ 38,3 milhões. | https://bit.ly/3woJZsw 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Estado reforça busca por informações municipais 

para políticas de resíduos sólidos 

Até o momento, 107 prefeituras preencheram corretamente os dados no Módulo Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), com informações relativas ao ano base de 2021. | https://bit.ly/3PpClH3 
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Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obra da Sanepar vai garantir abastecimento de 

água por mais 30 anos em Cafelândia 

As obras que devem começar em julho fazem parte dos investimentos de R$ 376,4 milhões 

anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para 12 cidades paranaenses. | 

https://bit.ly/3Ps0CME 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras em execução vão dobrar capacidade de 

reservação de água em Apucarana 

Investimento da Sanepar é de R$ 31,7 milhões. As obras iniciadas em setembro de 2021 

seguem a todo vapor e representam um ganho de 10 milhões de litros de água no sistema, 

passando dos atuais 8 milhões para 18 milhões. | https://bit.ly/38q72vn 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Estado lança edital de obras que vão solucionar 

quedas de rochas em rodovia de União da Vitória 

Maciço rochoso próximo à ponte Manoel Ribas passará por adequações, seguidas por nova 

pavimentação da rodovia no trecho, que também vai ganhar uma ciclovia. O investimento 

estimado é de R$ 4,7 milhões. | https://bit.ly/3Mjyrxr 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras e projetos no Norte Pioneiro e na região 

central impulsionam o Paraná, diz governador 

Governador deu entrevistas para programas de rádio e destacou a implantação de terceiras 

faixas na PR-092 e a duplicação no perímetro urbano de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro; 

além das obras e projetos da PRC-466, na região central do Paraná. | https://bit.ly/3MlNYwZ 

 

Estado de Minas Gerais | Enchentes: BH e Contagem vão receber R$ 178 milhões para 

obras 

Acordo entre as prefeituras dos municípios e o governo de Minas Gerais prevê a construção de 

três bacias para evitar alagamentos na Avenida Tereza Cristina. | https://bit.ly/3NhxlCx 

 

Portal Correio | Rafaela comemora retomada das obras do sistema adutor Transparaíba 

que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas 

Estão sendo investidos, com recursos próprios do tesouro do estado, R$ 264,7 milhões nesta 

primeira etapa do empreendimento. | https://bit.ly/3wcBaDs 

 

Portal 27 | Casagrande anuncia mais de R$ 55 milhões em obras de infraestrutura em 

Marataízes 

Um dos principais destinos turísticos da microrregião Litoral Sul, o município de Marataízes vai 

receber investimentos que vão melhorar a qualidade de vida dos habitantes e também vão 

contribuir para o turismo. | https://bit.ly/3PkPKjR 

 

Portal 27 | Governador vai investir R$ 19,1 milhões nas obras de urbanização e 

revitalização da orla de Piúma 

Com o objetivo de minimizar os impactos provocados pelas marés na orla de Piúma, no litoral 

sul capixaba, o Governo do Estado vai realizar a primeira etapa das obras de urbanização e 

revitalização da orla da Praia Central no trecho compreendido entre as ruas Alípio Paulo e 

Alberto Layber. Em solenidade na manhã desta segunda-feira (09), o governador do Estado, 

Renato Casagrande, anunciou a publicação do edital de licitação. | https://bit.ly/3NlRlEl 

 

MidiaMax | Prefeitura anuncia obras de R$ 12 milhões para 1ª etapa de pavimentação no 

Itamaracá 

Prefeitura ainda deve finalizar projeto e lançar licitação das obras. | https://bit.ly/3sD2DMo 
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MidiaMax | Novo trecho da Rui Barbosa passa por obras e via fica parcialmente interditada; 

confira outras intervenções 

Tem ainda interdição no sábado, domingo e segunda-feira. Veja quais são os trechos. | 

https://bit.ly/3FKvFPz 

 

MidiaMax | Corumbá vai receber quase R$ 500 mil do Governo Federal para investir em 

obras de saneamento 

Recurso será usado na ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Corumbá. | 

https://bit.ly/3we3R2U 

 

MidiaMax | Jateí terá todas as vias urbanas asfaltadas; obras irão custar R$ 1,6 milhão 

No total, quatro ruas serão pavimentadas e drenadas. | https://bit.ly/3sBLin9 

 

MidiaMax | São Gabriel do Oeste abre licitação para obras de pavimentação no bairro Fênix 

Bairro deve receber obras de pavimentação asfáltica, sinalização viária e modernização da 

iluminação pública. | https://bit.ly/3a2MLfL 

 

MidiaMax | Prefeitura abre licitação para obras nas avenidas Ernesto Geisel e Guaicurus 

A informação foi divulgada no Diogrande desta quarta-feira. | https://bit.ly/3sErdMZ 

 

MidiaMax | Prefeitura de Caarapó gasta R$ 941,6 mil em obras de pavimentação asfáltica 

Cinco ruas do Jardim Adonai receberão obras de pavimentação asfáltica e águas pluviais. | 

https://bit.ly/39otRQf 

 

MidiaMax | Obras devem ser retomadas em cinco escolas municipais de Campo Grande; 

confira quais 

Outras unidades de ensino deverão receber reparos. | https://bit.ly/3FNa4py 

 

MidiaMax | Avenida Calógeras está interditada para obras nesta terça-feira; confira rotas 

alternativas 

Um canteiro de obras interdita o trânsito na Avenida Calógeras, entre o cruzamento da Avenida 

das Bandeiras e Rua Jornalista Belizário, na Vila Glória, em Campo Grande. Os condutores que 

precisam passar pela via, nesta terça-feira (10), devem desviar para rotas alternativas. | 

https://bit.ly/3sD4NeN 

 

MidiaMax | Obras do Reviva causam interdições no Centro ao longo da semana; confira 

trechos 

Nesta terça-feira, a Rua 13 de Maio, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho, 

ficará parcialmente fechada. | https://bit.ly/3LhxODl 

 

MidiaMax | Obras de pavimentação no município de Angélica terão custo de R$ 9,4 

milhões 

Avenida Francisco Marcolino da Costa, em Angélica, será pavimentada. | https://bit.ly/3wxzaEE 

 

MidiaMax | Após multar construtora em R$ 1,5 milhão por atraso, UFMS reabre licitação 

para concluir obras do Bloco 18 

A área a ser construída é de 2.086,09 metros quadrados. | https://bit.ly/3NfqdXh 

 

Diário do Litoral | Santos abre licitação para terceira etapa de obras do Novo Quebra-Mar 

O processo licitatório para definir a empresa que fará a obra deve ser concluído em cerca de 90 

dias. | https://bit.ly/39tA0L2 

 

Diário do Litoral | Prefeitura de Guarujá garante obras no Forte do Itapema 

Administração já tem R$ 1,5 milhão; carro fúnebre de Santos Dumont também volta à Cidade. | 

https://bit.ly/3NhVIQw 
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Diário do Litoral | Governo de SP dá início às obras de acesso ao Jardim Casqueiro em 

Cubatão 

Município vai receber mais de R$ 72 milhões em obras do Programa de Concessões Rodoviárias 

do Estado de São Paulo. | https://bit.ly/39iyICl 

 

Diário do Litoral | Obras de complementação do viaduto do Casqueiro tem início em 

Cubatão 

Assinatura do documento que autoriza o início das obras aconteceu nesta quarta-feira (11). | 

https://bit.ly/3yET8jI 

 

Diário do Litoral | Começam as obras de 580 moradias do Programa Vida Digna, em 

Guarujá 

Unidades serão destinadas a 340 famílias que ocupam área de mangue no bairro Santa Rosa, e 

a mais 240 da Prainha, em Vicente de Carvalho, que estão em faixa de expansão portuária. | 

https://bit.ly/3NjqYhZ 

 

Correio do Estado | Porto Seco de Ponta Porã que ligará Brasil-Paraguai sairá do papel 

Estima-se que o edital de licitação para as obras saia em junho deste ano. | 

https://bit.ly/3LfQKT5 

 

Infonet | Presidente Bolsonaro vem a Sergipe para inaugurar obras 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) virá a Sergipe na próxima terça-feira, dia 17 de maio, para uma 

agenda de inauguração de obras no município de Propriá. Também virá na comitiva o ministro 

da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. | https://bit.ly/3Nfqs4D 

 

Engeplus | Obras interferem no tráfego na BR-101 em Tubarão 

Mudanças podem ocasionar lentidão em alguns horários do dia. | https://bit.ly/39lqjxZ 

 

Engeplus | Pavimentação da Rodovia Jacob Westrup deve ser entregue no próximo mês 

Obras foram retomadas nos últimos dias e seguem em ritmo acelerado. | https://bit.ly/39QrcyL 

 

Dcmais | Ponte sobre o rio Ribeira em Castro está com 90% das obras concluídas 

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o mês de junho deste ano. | 

https://bit.ly/3LmjWrn 

 

Campo Grande News | Um dos bairros mais antigos de Bonito será asfaltado por R$ 5,9 

milhões 

Também serão executados os serviços drenagem de águas pluviais e serviços para contenção 

de assoreamento. | https://bit.ly/3MjDoXi 

 

Campo Grande News | Obra do Reviva Mais Campo Grande muda rota de 26 linhas de 

ônibus 

Com a interdição, 26 linhas do transporte coletivo que passam pela Rui Barbosa terão mudança 

no itinerário. | https://bit.ly/3yBDw0j 

 

Campo Grande News | Ruas do Centro têm diversos pontos de interdição para obras nesta 

quarta-feira 

Pontos ficam principalmente na Pedro Celestino, Rui Barbosa, Padre João Crippa e Barão do Rio 

Branco. | https://bit.ly/3FPOX5S 

 

Campo Grande News | Obra de faixa elevada exige atenção redobrada de motoristas 

próximo a creche 

Obra faz parte do pacote milionário de revitalização do Parque dos Poderes. | 

https://bit.ly/3wfE7Dd 
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Campo Grande News | Com investimento de R$ 5 milhões, nova sede do DOF será 

entregue em setembro 

Amplo e moderno, novo prédio terá heliponto, auditório, depósito, sala de crise e vai abrigar a 

Defron. | https://bit.ly/3NiTIr8 

 

Campo Grande News | Obras deixam cruzamento da Rua Pedro Celestino parcialmente 

interditado hoje 

Cruzamento das ruas Pedro Celestino com a Sete de Setembro ficará parcialmente fechado após 

as 9h. | https://bit.ly/3LlscrM 

 

Campo Grande News | Campo Grande produz média de 897 toneladas de resíduos sólidos 

por dia 

Em todo o Estado, apenas 20% dos municípios fazem o descarte correto dos resíduos. | 

https://bit.ly/38pi6sH 
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