
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 16 a 22 de Maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Diretoria Executiva do Ibraop se reúne para revisar planejamento de ações de 

2022/2023 

As ações planejadas para o biênio 2022/2023 foram revisadas em reunião realizadas, 

presencialmente, pela Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

nos dias 19 e 20 de maio, na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasilia (DF). | 

https://bit.ly/38zz8V3 

 

IBRAOP | Visita Institucional: Presidentes do Ibraop e da Atricon se reuniram em Brasilia 

O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, Anderson Uliana Rolim, se 

reuniu com o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, 

conselheiro Cézar Miola, em Brasília (DF), na tarde desta sexta-feira (20). | 

https://bit.ly/3yTgzpr 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

Isto É Dinheiro | Rio ganha Observatório de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Um observatório inédito no estado do Rio vai avaliar os fluxos dos diversos tipos de resíduos 

sólidos para propor soluções técnico-científicas e políticas públicas na área. | 

https://bit.ly/388l44D 

 

Governo Federal | Governo Federal repassa mais de R$ 20,7 milhões para a continuidade 

de obras de saneamento em 12 estados 

Recursos serão usados na ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento 

de água, saneamento integrado, manejo de águas pluviais e estudos e projetos. | 

https://bit.ly/3MCxmkM 

 

Governo Federal | Em três anos, Governo Federal entregou 4,2 mil obras de infraestrutura 

esportiva 

Investimento de R$ 3,6 bilhões permitiu reformar, adequar ou construir equipamentos em todo 

o país, sendo 61 Estações Cidadania inauguradas. | https://bit.ly/3NqsMpC 

 

G1 | Obras na região do viaduto da Cruzeiro do Sul alteram trânsito em Bauru; veja o que 

muda 

Principais alterações no trânsito serão no sentido centro-bairro. Alças de retorno e de acesso 

serão implantadas em ambos os sentidos da avenida e vias marginais, a partir das 13h. | 

http://glo.bo/39H1JI4 

 

G1 | Obras interditam rua Rua Tereza de Azevedo, no bairro do Farol, em Maceió 

Serviços devem começar às 7h deste domingo (22) e previsão é que sejam concluídos no fim do 

dia. | http://glo.bo/3G7uObI 
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G1 | Ruas do Centro de Campinas têm bloqueios para obras neste domingo; veja como fica 

o trânsito 

Interdições ocorrem para trabalhos da Sanasa e CPF entre 8h e 17h; confira cada trecho. | 

http://glo.bo/3PyNeqj 

 

G1 | Governo de SP autoriza investimentos para obras em rodovias na Baixada Santista e 

Vale do Ribeira 

Na região, melhorias serão realizadas em 140,2 Km de vias, segundo o Estado. | 

http://glo.bo/3wLvaR2 

 

G1 | Moradores fazem protesto contra o abandono das obras do metrô da Gávea 

As obras estão paradas desde 2015. Desde junho de 2019, o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (TCE-RJ) alerta para o perigo que a interrupção dos trabalhos apresenta para as 

edificações do entorno da estação da Gávea. | http://glo.bo/3wE7vmZ 

 

G1 | TEG, TEAG e TES passam por obras de modernização e expansão dos terminais 

Respeito ao meio ambiente, segurança das pessoas e eficiência operacional são as premissas 

dos investimentos nos novos projetos. | http://glo.bo/3PDqeXh 

 

G1 | Obras do VLT avançam e interditam trecho de rua no Macuco, em Santos 

Duas quadras da Rua Luís de Camões serão fechadas para sequência das obras de drenagem. | 

http://glo.bo/3lx1tOr 

 

G1 | Obras do Hospital Oncológico Samuel Libânio entram em fase de capeamento e 

concretagem em Pouso Alegre, MG 

Novo hospital terá 100 leitos para o tratamento contra o câncer através de um prédio exclusivo 

para o tratamento oncológico, em anexo ao Hospital Samuel Libânio. | http://glo.bo/3LDzabZ 

 

G1 | Uberlândia anuncia R$ 110 milhões em obras de saneamento com ampliação da ETE 

Uberabinha e nova adutora de água potável 

Também serão executados serviços como a ampliação dos interceptores de esgoto da Av. 

Rondon Pacheco e do Córrego do Óleo. Nova adutora vai reforçar abastecimento nos bairros 

Pequis, Monte Hebron e Lago Azul. | http://glo.bo/3PBLAnD 

 

G1 | Obras na SP-270 causam interdições parciais até 3 de junho em Presidente Venceslau 

Alterações no tráfego de veículos serão feitas no trevo da cidade, na altura do km 627,850. | 

http://glo.bo/3NrQbaf 

 

G1 | Obras interditam Av. John Boyd Dunlop próximo ao Terminal BRT do Satélite Íris, em 

Campinas 

Bloqueio acontece das 8h30 às 16h, na altura do cruzamento com a Rua Heitor Lacerda Guedes. 

Desvios impactam cinco linhas do transporte público, mas não há mudanças nos pontos de 

embarque e desembarque dos passageiros. | http://glo.bo/38JGLbt 

 

G1 | Memorial das Baianas de Acarajé, no Centro Histórico de Salvador, é entregue após 

passar por obras de revitalização 

Projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira. | http://glo.bo/3yPHHFV 

 

G1 | Concessionária interdita trânsito para obras em rodovias do centro-oeste paulista; 

veja rotas alternativas 

Em Santa Cruz do Rio Pardo, obras serão nas alças nos dois sentidos do trevo no quilômetro 

309+100, de 17 a 19 de maio. Já em Assis, de 19 a 21 de maio, os trabalhos serão 

concentrados no dispositivo do km 452. | http://glo.bo/3Go4SJj 
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G1 | Obras noturnas alteram trânsito nas rodovias D. Pedro I e Zeferino Vaz, em Campinas, 

até sábado; confira 

Serviços de recuperação do pavimento ocorrem nos trechos próximos ao distrito de Barão 

Geraldo e começam às 22h desta terça (17). | http://glo.bo/3wBJIDZ 

 

G1 | Trecho da rodovia Fernando Guilhon, em Santarém, é interditado para obras de 

pavimentação 

Interdição começou às 8h e deve seguir até que os serviços sejam concluídos. | 

http://glo.bo/3sMDG0T 

 

G1 | Trecho da BR-153 que estava interditado após cratera se abrir é liberado depois de 

cinco meses de obras 

Buraco se abriu após fortes chuvas na região. Um ônibus de turismo caiu numa ribanceira no 

mesmo trecho e seis pessoas morreram no acidente. | http://glo.bo/3wAVo9Y 

 

G1 | Linhas de ônibus terão itinerários alterados para obras de drenagem na Avenida 

Margarita em Manaus 

Mudanças acontecem devido a uma interdição temporária na passagem de nível da Avenida 

Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte. | http://glo.bo/3wC9s3a 

 

G1 | Com nova operação no sistema de água e esgotos, Águas do Nordeste (ANE) investirá 

R$ 260 milhões em obras de abastecimento e esgotamento sanitário em Santa Rita 

Atendimento de coleta e tratamento no município sairá de 4% a 90% até 2033. | 

http://glo.bo/3yWfTj5 

 

G1 | Resíduos sólidos de construção são reciclados em Jundiaí 

Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Geresol) faz um trabalho importante em Jundiaí 

(SP). No dia mundial da reciclagem, é um bom momento para começar essa mudança de hábito, 

uma atitude que ajuda o meio ambiente. | https://bit.ly/38MoSZr 

 

Globoplay | Obras da Sanepar 

Cerca de 500 mil pessoas podem ficar sem água nesta terça-feira, em Curitiba. | 

https://bit.ly/3LwnUhq 

 

R7 | Comissão da Câmara Federal faz vistoria nas obras do VLT 

A Comissão Permanente de Viação e Transportes da Câmara Federal aprovou a realização de 

uma visita técnica ’in loco’ para analisar as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá 

e Várzea Grande. | https://bit.ly/39KaBwp 

 

R7 | VG recebe R$ 150 milhões em obras e convênios 

Aniversário de 155 anos de Várzea Grande foi celebrado com uma série de autorizações para 

novas obras na cidade. | https://bit.ly/3yU09x4 

 

R7 | Prefeitura quer que STJ também suspenda obras do BRT 

A Procuradoria Geral do Município de Cuiabá encaminhou uma petição à ministra do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), Assusete Magalhães, para anexar na decisão do Tribunal de Contas da 

União (TCU), que paralisou todos os trâmites para o início das obras do Ônibus de Rápido 

Transporte, o BRT. | https://bit.ly/3PzTuhq 

 

DNIT | Governo Federal conclui obras em três passagens inferiores, na BR-493/RJ 

O objetivo é ordenar o tráfego e melhorar a fluidez na rodovia, promovendo maior segurança 

aos usuários. | https://bit.ly/39GaYbw 
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DNIT | Governo federal entrega obras de duplicação em acesso a Boa Vista, na BR-401/RR 

O empreendimento aumenta a segurança viária, além de proporcionar maior fluidez no 

escoamento da produção de grãos na região. | https://bit.ly/3LDjJR5 

 

Agência Brasil | Rio ganha Observatório de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Observatório foi criado pela Universidade Veiga de Almeida. | https://bit.ly/38Cczz6 

 

Gazeta Web | Obras de troca de tubulação de drenagem alteram trânsito no Farol neste 

domingo (22) 

Equipes volantes da SMTT farão rondas pela área para garantir a segurança viária. | 

https://bit.ly/3Ga61DR 

 

Gazeta Web | Após conclusão de obras, Dnit libera tráfego de veículos na BR-101, em São 

Miguel dos Campos 

Trecho ficou interditado após as fortes chuvas que provocaram a abertura de uma cratera no 

local. | https://bit.ly/3yWh9mi 

 

Gazeta Web | Rua Professor Santos Ferraz ficará interditada por 30 dias para obras a partir 

desta quinta 

Rotas dos veículos de transporte coletivo também passarão por mudanças no Poço. | 

https://bit.ly/3yRSXS0 

 

Estradas | Finalizadas as obras em três passagens inferiores na BR-493, no Rio de Janeiro 

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

ordenar o tráfego e melhorar a fluidez na rodovia, promovendo maior segurança aos usuários. | 

https://bit.ly/3G8DrCU 

 

Estradas | BR-163, em MS, tem alterações em vários trechos devido a obras, nesta sexta 

(20) 

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/3Nqz5JS 

 

Estradas | DER de Minas retoma obras do Contorno Sul de Uberlândia 

De acordo com o Departamento, prazo para execução do contrato é de 240 dias consecutivos. | 

https://bit.ly/3yNQecp 

 

Estradas | Obras emergenciais na BR-101, entre RJ e SP, seguem até o fim deste ano 

De acordo com o relatório apresentado pela concessionária RioSP, responsável pela rodovia, foi 

aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). | https://bit.ly/3LCwMCd 

 

Estradas | Entregue as obras de duplicação em acesso a Boa Vista, na BR-401, em Roraima 

De acordo com o empreendimento aumenta a segurança viária, além de proporcionar maior 

fluidez no escoamento da produção de grãos na região. | https://bit.ly/3wAwTtC 

 

Estradas | Alça da Washington Luís, em Cordeirópolis (SP), será fechado para obras 

De acordo com a Eixo SP, responsável pela rodovia, tráfego ficará fechado das 20h desta terça 

(17) às 6h de quarta (18); entrada ao município será feito no km 162. | https://bit.ly/3LH90VA 

 

Metrópoles | Bolsonaro não concluiu 84% das obras de transposição do São Francisco 

É enganoso o vídeo em que o youtuber Marcos Mendes diz que Jair Bolsonaro é “pai de 84% da 

transposição do rio São Francisco”. | https://bit.ly/3MGf0PH 

 

Jornal de Brasília | Ibaneis Rocha visita obras da passagem subterrânea do Hran 

Obras de revitalização das passagens subterrâneas receberam investimentos de R$ 2,1 milhões, 

para consertos do piso e da rede de drenagem. | https://bit.ly/39Kd1Lv 
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Agência Brasília | Obras na Avenida Paranoá reforçam acessibilidade 

Investimento é de R$ 16 milhões para a construção de calçadas, estacionamentos e rampas, 

com o objetivo de facilitar o trânsito de idosos e pessoas com deficiência. | 

https://bit.ly/3wFvktb 

 

Agência Brasília | Viaduto do Riacho Fundo beneficiará 90 mil motoristas por dia 

Com investimento de mais de R$ 22 milhões, obra foi iniciada em dezembro e envolve 

atualmente 80 trabalhadores. | https://bit.ly/3PAMTmX 

 

Agência Brasília | Obras no Trecho 2 do Sol Nascente/Pôr do Sol entram na reta final 

Região já recebeu 35,9 km de pavimentação, 87,8 km de meios-fios e 18.940 m² de calçadas. 

Urbanização recebe aporte de R$ 16 milhões. | https://bit.ly/3ahfwWa 

 

Notícias do Acre | Em Brasília, governo busca agilizar instalação do balizamento da pista e 

concluir as obras do aeródromo de Tarauacá 

O objetivo foi tratar das providências para agilizar a instalação do balizamento da pista de 

pouso do município de Tarauacá e concluir as melhorias que o governo está realizando no 

aeródromo daquele município. | https://bit.ly/3NuLr3x 

 

Notícias do Acre | Governo do Acre inicia obras de infraestrutura no Bairro Bela Vista, em 

Assis Brasil 

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

promovendo uma série de obras em parceria com as prefeituras. | https://bit.ly/3NmGVUS 

 

Notícias do Acre | Governo prossegue com obras de manutenção de espaços culturais em 

Rio Branco 

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), trabalha a 

todo vapor pela entrega do complexo do Cine Teatro Recreio, sede da FEM, e Galeria Juvenal 

Antunes. | https://bit.ly/39LQ1vE 

 

Agência Pará | Sedeme acompanha as obras de mina de níquel em Conceição do Araguaia 

Empreendimento no sudeste estadual tem previsão de empregar mais de três mil trabalhadores 

paraenses. | https://bit.ly/3MFCfcB 

 

Agência Pará | Obras da Casa da Gestante, na Santa Casa, entram na fase final 

Espaço é essencial para o acolhimento de mulheres, e, de acordo com o hospital, 45% das 

pacientes vêm do interior. | https://bit.ly/3LDaYpR 

 

Agência Pará | Estudantes de engenharia visitam canteiro de obras na BR-316 

Universitários viram de perto os serviços de drenagem urbana, aliando a prática à teoria, 

ministrada pela profª, Helenice Menezes. | https://bit.ly/38bArJr 

 

Agência Pará | Sedop apresenta o andamento das obras de reconstrução do Mangueirão 

Com quase 70% dos serviços executados, os trabalhos estão dentro do cronograma com 

previsão de reabertura no 2º semestre. | https://bit.ly/3MIESdV 

 

Agência Pará | Em Castanhal, obras de ampliação do sistema de abastecimento de água 

têm mais de 75% de serviços executados 

A ampliação do sistema de abastecimento vai beneficiar quase 65 mil moradores. Serão 

instalados 138 quilômetros de redes e 13 mil ligações residenciais. | https://bit.ly/3PxU1AF 
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Agência Estadual de Notícias do Paraná | Sanepar autoriza início das obras de ampliação 

do sistema de abastecimento de Ivaí 

Investimento de R$ 5 milhões vai dobrar a capacidade do sistema. Os recursos vão ampliar e 

reestruturar todo o sistema de abastecimento da cidade. | https://bit.ly/3sUmUxc 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de iluminação da BR-277 na região Oeste tem 

licitação homologada 

Homologação do resultado foi publicado no Diário Oficial pelo DER-PR. Obra contempla Foz do 

Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Novos conjuntos de postes com 

luminárias LED de 250 W serão instalados. Investimento será de R$ 8,8 milhões. | 

https://bit.ly/3wLkOR7 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador assina ordem de serviço que dá início à 

construção do Viaduto do Bradesco 

Obra será erguida no entroncamento da BR-376 com a Rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em 

São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Investimento do Governo do Estado é 

R$ 33,6 milhões. | https://bit.ly/3MENzFP 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador libera R$ 50 milhões e autoriza nova fase da 

duplicação da Rodovia dos Minérios 

O novo trecho abrange o perímetro urbano de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana 

de Curitiba, e vai receber investimento de R$ 50,7 milhões do Governo do Estado. Ele dá 

sequência à obra já em andamento, onde o Governo do Estado investe R$ 90,6 milhões. | 

https://bit.ly/38LBU9x 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras de 75 casas populares do programa Vida Nova 

avançam em Jandaia do Sul 

Última vistoria apontou que o cronograma de execução já supera os 21% e a previsão é de que 

a obra seja entregue no primeiro trimestre de 2023. Projeto vai permitir a realocação de 

famílias residentes na única favela do município, além da recuperação ambiental da área 

desocupada. | https://bit.ly/39MwnQv 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra do novo Trevo Cataratas de Cascavel chega a 80% de 

conclusão 

Novos viadutos e nove quilômetros de nova pavimentação deverão ser entregues até o final do 

ano, encerrando os congestionamentos e acidentes na entrada do município. | 

https://bit.ly/3Nqv7Ro 

 

Agência de Notícias do Paraná | Rodovia dos Minérios terá bloqueio em um acesso durante 

obra de duplicação 

Condutores que utilizavam a Rua São Jorge para acessar a rodovia, em Almirante Tamandaré, 

deverão seguir por rotas alternativas dentro do município. | https://bit.ly/3MI9P1E 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras da Sanepar no município de Doutor Camargo 

somam mais de R$ 6,4 milhões 

Recursos estão ampliando sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Com 

estas obras o índice de cobertura com o serviço de coleta e tratamento de esgoto passará de 

41% para 70% da população urbana. | https://bit.ly/38aVsUL 

 

Estado de Minas Gerais | Obra paralisada amplia caos da BR-381, na Grande BH 

Moradores da região e motoristas reclamam que obra está abandonada desde o início do ano. 

Enquanto isso, trânsito no trecho é péssimo. | https://bit.ly/3G9wEci 
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Estado de Minas Gerais | Enchentes ainda assombram vizinhos de obras para conter 

chuvas em BH 

A 5 meses da temporada chuvosa, moradores de bairros como o 1º de Maio temem novas 

enchentes; prefeitura amplia esforço para obras definitivas contra o problema. | 

https://bit.ly/3GbXTTu 

 

Portal Correio | Obras do Cine Capitólio e do Parque Evaldo Cruz vão custar R$ 25 milhões 

Processo de requalificação dos espaços começará ainda neste ano. | https://bit.ly/3MG2Oi3 

 

Portal Correio | Prefeitura está finalizando obras da Praça do Povo e prepara entrega para 

o final do mês 

A nova Praça do Povo está surgindo. A Prefeitura de Santa Rita está finalizando as obras e 

programa entrega para o final do mês, viabilizando a realização dos festejos do São João no 

espaço tradicional dos grandes eventos da cidade. | https://bit.ly/3Nul7qp 

 

Portal Correio | Em Picuí, deputado Chió acompanha canteiro de obras de mais de R$ 1 

milhão em Educação, Esporte e Lazer 

Acompanhado pelo prefeito Olivânio (PT), vereadores, secretários municipais e moradores, o 

parlamentar conferiu o andamento das obras, que representam investimentos superiores a R$ 1 

milhão. | https://bit.ly/3wKZtar 

 

Portal 27 | Com custo de quase R$ 400 mil, prefeitura inicia obras de recuperação no 

calçadão da Praia da Areia Preta 

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop), 

deu início nesta sexta (13), às obras do calçadão na Praia da Areia Preta, no Centro. | 

https://bit.ly/3wL1Rhp 

 

MidiaMax | Obras seguem no fim de semana e novos trechos serão interditados em Campo 

Grande; confira 

Interdições ocorrem no sábado e na segunda. | https://bit.ly/3MxBAKl 

 

MidiaMax | Alcinópolis vai pagar R$ 1,9 milhão para obras de drenagem e Costa Rica 

contrata 'ressonância magnética' 

Editais foram publicados no Diário Oficial da União. | https://bit.ly/3wIawBn 

 

MidiaMax | Ainda em obras, novo trecho da Rui Barbosa é fechado nesta sexta; confira 

Interdição parcial também deve ocorrer em outros trechos da via. | https://bit.ly/3ai19AT 

 

MidiaMax | Obras de pavimentação em rodovia que liga Naviraí, Itaquiraí e Iguatemi vão 

ter custo de R$ 58,1 milhões 

Obras serão feitas na MS-290. | https://bit.ly/3G7uE4d 

 

MidiaMax | Em obras, Centro de Campo Grande terá novas interdições nesta quinta; confira 

A Rua Treze de Maio continua em obras no trecho entre as ruas Maracaju e Dom Aquino. | 

https://bit.ly/3lAXlNE 

 

MidiaMax | Caarapó vai pagar R$ 1,4 milhão para obras de asfalto e drenagem na Vila 

Planalto 

Município também vai comprar equipamentos para a Saúde. | https://bit.ly/3MF8Ijq 

 

MidiaMax | Dourados tem lançamento de obras e inauguração do prédio da Guarda Mirim 

São mais de R$ 131 milhões de investimentos em Dourados. | https://bit.ly/3yU30WO 
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MidiaMax | Prefeitura de Caarapó gasta R$ 1,4 milhões em obras de pavimentação asfáltica 

Obras de pavimentação asfáltica serão realizadas em ruas do bairro Vila Planalto. | 

https://bit.ly/3sPBUwj 

 

MidiaMax | Juiz dá 30 dias para construtora terminar obras de asfalto, iluminação e 

drenagem em loteamento 

O juiz Plácido de Souza Neto deu prazo de 30 dias para que a Orbem Empreendimentos 

Imobiliários conclua obras de infraestrutura no Loteamento Jardim Califórnia, em Paranaíba, a 

407 quilômetros de Campo Grande. | https://bit.ly/3G9qc50 

 

MidiaMax | Atenção, motoristas: BR-163 passa por obras a partir desta segunda-feira em 

MS 

Alguns trechos estarão em operação 'pare e siga', alerta concessionária. | https://bit.ly/3sSnnzP 

 

MidiaMax | Moradores do Aero Rancho enfrentam problemas após tempestade com rua em 

obras 

Obra é realizada desde o fim do ano passado pelo Governo de MS e deixa casas alagadas 

sempre que chove. | https://bit.ly/3LCLxVq 

 

MidiaMax | Sonho de décadas dos moradores, Nova Lima está na última etapa de obras de 

asfalto 

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta segunda-feira (16), o início da última fase das 

obras de pavimentação do bairro Nova Lima, sonho de décadas dos 40 mil moradores da 

região, um dos bairros mais populosos da Capital. As equipes estão realizando, desde semana 

passada, duas frentes de drenagem. | https://bit.ly/3wGIEgY 

 

MidiaMax | Agesul-MS tem suplementação de R$ 50 milhões para obras de drenagem e 

pavimentação asfáltica 

Relação de crédito suplementar foi divulgado no Diário Oficial do Estado. | 

https://bit.ly/3LAzwjp 

 

Engeplus | Município abre licitação para obras de ampliação da Mina de Visitação em 

Criciúma 

Governador já assinou o repasse de R$ 15 milhões para ampliação do local. | 

https://bit.ly/3lwWX2m 

 

Engeplus | SIE planeja iniciar obras de desinterdição da Serra do Corvo Branco nesta 

semana 

Trânsito segue interrompido no trecho da SC-370 entre Grão-Pará e Urubici. | 

https://bit.ly/3MHWAy4 

 

Engeplus | Santa Catarina já investiu R$ 170 milhões em quatro rodovias federais 

Valor corresponde a 36,5% dos R$ 465 milhões destinados a acelerar as obras destas estradas. | 

https://bit.ly/388rKzJ 

 

Dcmais | Reserva vai fechar convênio para obras da UPA nos próximos dias, diz prefeito 

Segundo o prefeito, o Estado concedeu o projeto e R$3,5 milhões em recursos para a obra, que 

ele quer que seja iniciada até o começo do segundo semestre. | https://bit.ly/3LChvkI 

 

Dcmais | CREA-PR detecta falhas em 44% das obras em Ponta Grossa 

Fiscalização ocorreu entre abril e maio. Em meio a 164 obras de engenharia, 73 tinham 

irregularidades. | https://bit.ly/3sS5hOl 
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Diário do Litoral | Obras do VLT avançam em Santos e interditam trecho da Rua Luis de 

Camões, no Macuco 

As duas quadras da Luis de Camões serão fechadas para a sequência das obras de drenagem. | 

https://bit.ly/3LE0UNv 

 

Diário do Litoral | Vídeo: Atraso em obra da Sabesp irrita moradores em Itanhaém 

Moradores do bairro Belas Artes, em Itanhaém sofrem com obras da Sabesp. | 

https://bit.ly/3wI4e4J 

 

Diário do Litoral | Bertioga festeja aniversário com entrega de obras 

Uma série de obras foi entregue pela Administração Municipal nas últimas semanas, em 

comemoração aos 31 anos. | https://bit.ly/3MQ3AZC 

 

Diário do Litoral | 'Temos cerca de R$ 150 milhões para licitar em obras', afirma Caio 

Matheus 

Prefeito se mostra mais otimista do que nunca no 31º aniversário de emancipação político-

administrativa de Bertioga. | https://bit.ly/3LEf2pQ 

 

Diário do Litoral | Governo de SP anuncia obras de asfaltamento e manutenção de estradas 

no interior e litoral 

Confira a lista de cidades e estradas incluídas no programa. | https://bit.ly/3ySLFxB 

 

Diário do Litoral | Obras diminuem risco de alagamento em via da Zona Noroeste em 

Santos 

Os serviços, a cargo da Seserp (Secretaria de Serviços Públicos), envolveram ainda a instalação 

de 300 metros de guias e sarjetas. | https://bit.ly/3PuErpn 

 

Diário do Litoral | Estado confirma investimentos para terminar obras do Museu Pelé, no 

Valongo 

O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, na presença 

do próprio Pelé, e do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. | https://bit.ly/3wIkx1t 

 

Diário do Litoral | Obras em rede de drenagem interditam trecho de avenida no Estuário, a 

partir desta segunda 

A companhia alerta os motoristas para que fiquem atentos à sinalização a ser feita ao longo do 

desvio, pois em alguns pontos haverá necessidade de restrição de estacionamento visando 

garantir a fluidez. | https://bit.ly/3wBssyF 

 

Correio do Estado | Concessionária realiza obras em 11 trechos da BR-163 

Locais contam com desvio de tráfego e pontos de pare-e-siga. | https://bit.ly/3lzySYN 

 

Correio do Estado | Sem previsão para conclusão de reforma, aeroporto da Capital será 

privatizado 

Ao custo de R$ 39,9 milhões, a obra foi financiada com recursos provenientes do Fundo 

Nacional de Aviação Civil. | https://bit.ly/3Gazn5d 

 

Correio do Estado | Obras por corredor de transporte coletivo interditam vias na Capital 

Conforme o executivo, interdições devem ser finalizadas até sábado (21). | 

https://bit.ly/3GazoGj 

 

Correio do Estado | Governo investe R$26,3 milhões em obras em três cidades do interior 

As cidades contempladas serão Coronel Sapucaia, Bela Vista e Santa Rita do Pardo. | 

https://bit.ly/3PBO715 
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Correio do Estado | Ministério Público de MS exige que empresa termine obras em 30 dias 

em Paranaíba 

Pavimentação asfáltica, energia e iluminação pública, guias e sarjetas são algumas das áreas 

em obras no município. | https://bit.ly/3lyxoy1 

 

Campo Grande News | Obra contra enchentes e asfalto no Jardim Noroeste custarão R$ 8 

milhões 

Dois piscinões vão reter água que hoje alaga Chácara dos Poderes e rua que divide os bairros 

será asfaltada. | https://bit.ly/3wGYisS 

 

Campo Grande News | Após sete meses de obras, Obelisco será reinaugurado na sexta-

feira 

Em homenagem a José Antônio Pereira, o Obelisco fica no canteiro da Avenida Afonso Pena. | 

https://bit.ly/3Puk3EG 

 

Campo Grande News | Pavimentação de rodovia que corta três cidades vai custar R$ 58,1 

milhões 

Obra, que ainda não tem data para começar e prazo de execução, vai ser realizada ao longo de 

mais de 30 km. | https://bit.ly/3sLjdd5 

 

Campo Grande News | Empresa de MS vence licitação para asfaltar duas rodovias 

estaduais 

Serão pavimentados 6 km das duas estradas em Corumbá; não há prazo para o início das 

obras. | https://bit.ly/3878Mt6 

 

Campo Grande News | Trecho da 13 de Maio ficará interditado nesta semana para obras de 

drenagem 

As linhas de ônibus farão desvio pela Avenida Mato Grosso durante interdição. | 

https://bit.ly/3sQORpA 

 

Campo Grande News | Assinado contrato de R$ 41,1 milhões para asfaltar estrada vicinal 

em MS 

Empresa terá um ano e oito meses para concluir o serviço, após receber a ordem de serviço. | 

https://bit.ly/3ySMI0h 

 

Campo Grande News | Obras de pavimentação do Bairro Nova Lima chegam em suas 

etapas finais 

São executados dois ramais de tubulação, um na Avenida Cândido Garcia de Lima e outro na 

Rua Haroldo Pereira. | https://bit.ly/3MHONjO 

 

Campo Grande News | Restauração da MS-157 vai custar R$ 53,1 milhões 

Empresa de Belo Horizonte terá um ano para executar obra, que ainda não tem data para 

começar. | https://bit.ly/3wCQgT5 
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