
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 30 de Maio a 5 de Junho  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Experiências dos TCs relacionadas ao Novo Marco do Saneamento Básico foram 

apresentadas ao Grupo do Ibraop 

As experiências dos Tribunais de Contas do Brasil relacionadas ao Novo Marco do Saneamento 

Básico – Lei Federal nº 14.026/2020 – começaram a ser apresentadas aos membros do grupo 

de trabalho constituído pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) 

responsável pela elaboração de produções técnicas, artigos, divulgações e publicações 

relacionadas ao tema. | https://bit.ly/3mrsFPe 

 

IBRAOP | Procedimentos de auditoria de obras rodoviárias continuam sendo revisados 

pelo Ibraop 

Os procedimentos já publicados de auditoria de obras rodoviárias seguem sendo revisados 

pelos integrantes do grupo constituído pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

(Ibraop) para debater a temática. Eles se reuniram nesta quarta-feira, dia 1º de junho, por 

videoconferência. | https://bit.ly/3GL6Xz7 

 

  

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | TCE-ES institui comissão técnica para aprimorar resolução sobre preços nas 

fiscalizações de obras 

A Secretaria de Controle Externo (Segex) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

(TCE-ES), instituiu por meio da Portaria SEGEX N° 3/2022, uma Comissão Técnica para a 

conclusão dos estudos e ações relacionados à aplicação e aprimoramento da Resolução 

329/2019, norma sobre a metodologia para análise de preços nas fiscalizações de obras e 

serviços de engenharia dos jurisdicionados do TCE-ES. | https://bit.ly/3x3voDk 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AM | Seminário sobre gestão de resíduos sólidos terá transmissão ao vivo pelas redes 

sociais do TCE-AM 

O evento acontece nesta segunda-feira (6), no auditório da casa. | https://bit.ly/3x179Wo 

 

TCE-AM | Reta final de inscrições para seminário sobre gestão de resíduos sólidos 

promovido pelo TCE-AM 

O público interessado em participar do seminário “Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Desafios 

e Oportunidades” têm até o fim desta semana para realizar a inscrição gratuita para participar 

do evento, que acontece na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, no auditório do Tribunal de 

Contas do Amazonas (TCE-AM). | https://bit.ly/3Mltofd 
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TCE-AM | TCE-AM promove seminário na semana do meio ambiente com discussões sobre 

gestão de resíduos sólidos 

O autor do projeto de lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Prof. Dr. Fábio 

Feldman, estará no Amazonas no dia 6 de junho participando do Seminário de Gestão Pública 

de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades promovido pelo Tribunal de Contas do 

Amazonas (TCE-AM) por meio da Escola de Contas Públicas (ECP/TCE-AM) em parceria com 

Instituto Rui Barbosa (IRB). | https://bit.ly/3xidv4W 

 

TCE-MA | TCE realiza fiscalização em obras da Secretaria Municipal de Educação de São 

Luís 

Em prosseguimento às atividades previstas no Plano de Fiscalização do Tribunal de Contas do 

Estado do Maranhão (TCE-MA) para o biênio 2022/2023, auditores da instituição realizaram na 

manhã de hoje, 02/06, fiscalização na modalidade Acompanhamento em obras sob a 

responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís – SEMED. | 

https://bit.ly/3zhjlFa 

 

TCE-ES | TCE-ES institui Comissão Técnica para aprimorar Resolução sobre preços nas 

fiscalizações de obras 

A Secretaria de Controle Externo (Segex) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

(TCE-ES), instituiu por meio da Portaria SEGEX N° 3/2022, uma Comissão Técnica para a 

conclusão dos estudos e ações relacionados à aplicação e aprimoramento da Resolução 

329/2019, norma sobre a metodologia para análise de preços nas fiscalizações de obras e 

serviços de engenharia dos jurisdicionados do TCE-ES. | https://bit.ly/3thVW2v 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS  

 

G1| Trecho da Avenida Bernardino de Campos, em Santos (SP), deve ficar interditado por 

um mês; obras começam nesta segunda-feira 

Local bloqueado fica entre as ruas Carlos Gomes e Evaristo da Veiga. Sabesp realizará obras 

para substituir rede de esgoto. | http://glo.bo/3939NDb 

 

G1| Interdição da BR-316 para obras gera congestionamentos na Grande Belém 

Trânsito está sendo desviado até que obra de drenagem termine, em cerca de 10 dias. Veja 

vídeos. | http://glo.bo/3misju1 

 

G1| Zema anuncia repasse para obras de calçamento da estrada de acesso a Ibitipoca 

Serão investidos R$ 12 milhões em obras para facilitar o acesso de moradores e turistas à 

unidade de conservação. | http://glo.bo/3NWS6nC 

  

G1| Empresas portuárias assinam acordos e irão custear projetos de reurbanização de 

palafitas e obras no Centro de Santos 

Assinatura dos acordos ocorreu nesta sexta-feira (3), no Paço Municipal. | 

http://glo.bo/38Rm3Xf 

 

G1| Teresópolis tem R$ 163 milhões em obras de infraestrutura anunciadas pelo governo 

do estado 

Trabalhos envolvem construção e reforma de unidades habitacionais, contenções de encostas, 

além da requalificação da tradicional Feira do Alto e do terminal rodoviário da cidade. | 

http://glo.bo/3aICcPi 
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G1| Obras alteram tráfego de veículos em trechos da Rodovia Raposo Tavares em 

Presidente Prudente 

Serviços começam a ser executados neste sábado (4) e seguem até o dia 7 de junho. Trabalhos 

podem ser reprogramados em caso de chuva. | http://glo.bo/3tfRJfM 

 

G1| Trecho da avenida Rodrigues Alves que teve obras prolongadas é interditado após 

apresentar problemas em Bauru 

A concessionária, responsável pelo trecho, constatou ondulações no asfalto e iniciou o reparo 

na manhã desta sexta-feira (03). A pista precisou ser interditada por conta de uma cratera que 

abriu nos dois sentidos devido às fortes chuvas, que atingiram a região de Bauru no dia 30 de 

janeiro. | http://glo.bo/3MmBOmK 

 

G1| No Paraná, Bolsonaro participa de encontro com presidente do Paraguai e visita obras 

da Ponte da Integração 

Também nesta sexta (3), Presidente participou de evento da BR-487, na Estrada Boiadeira. | 

http://glo.bo/3Nl4D48 

 

G1| Governo do Estado anuncia investimento de cerca de R$ 500 milhões em obras em 

Petrópolis, no RJ 

Claudio Castro esteve na cidade junto com o secretário Rogério Brandi e subsecretário de 

Obras, Pedro Ramos. Secretários vistoriaram as obras da Rua 1º de Maio, que foi atingida nas 

chuvas de fevereiro e março. Valor de meio bilhão é para obras de infraestrutura. | 

http://glo.bo/3tjAytY 

 

G1| Obras, saúde e segurança lideram prioridades indicadas pela população, em consulta 

pública para lei orçamentária de Curitiba 

Consultas feitas pela Câmara Municipal e pela Prefeitura de Curitiba à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para 2023 receberam mais de 7,2 mil participações. | 

http://glo.bo/3xjouuR 

 

G1| Governo do RJ abre licitação para obras de urbanização no Jacarezinho 

Valor inicial do projeto é de cerca de R$ 130 milhões, e o prazo para a conclusão das obras é 

de 28 meses. | http://glo.bo/3NU8NQn 

 

G1| Ribeirão Preto, SP tem duas novas interdições para obras de mobilidade; veja rotas 

alternativas 

Bloqueios acontecem nas Avenidas Independência e Fábio Barreto nesta quinta-feira (2). 

Transerp diz que agentes vão orientar motoristas e pedestres no local. | http://glo.bo/3NYpKt9 

 

G1| Bolsonaro visita obras e passeia de moto com apoiadores em Jataí 

Presidente participou do desfile de aniversário de 127 anos do município. Durante todo o 

trajeto pela cidade, ele foi acompanhado por eleitores. | http://glo.bo/3NWytfm 

 

G1| Maior obra de abastecimento hídrico do Estado continua avançando 

Obra do projeto Chapecozinho é a maior atualmente em execução e avança no Oeste 

catarinense. | http://glo.bo/3x8Isrd 

 

G1| Obras na Avenida Fernando Costa, em Mogi, são adiadas por causa da chuva 

Se chuva parar, trabalho será retomado nesta quarta (1º) e prevê interdição a partir desta 

quarta-feira (1º) das 20h às 5h. | http://glo.bo/3me30cK 

 

G1| Obras em adutora interrompem abastecimento de água em mais de 80 bairros de Itu 

Previsão para a retomada do abastecimento na região central da cidade é às 22h desta terça-

feira (31). | http://glo.bo/3NoxHYq 

 

http://glo.bo/3tfRJfM
http://glo.bo/3MmBOmK
http://glo.bo/3Nl4D48
http://glo.bo/3tjAytY
http://glo.bo/3xjouuR
http://glo.bo/3NU8NQn
http://glo.bo/3NYpKt9
http://glo.bo/3NWytfm
http://glo.bo/3x8Isrd
http://glo.bo/3me30cK
http://glo.bo/3NoxHYq


 

 

G1 | Obras da Sanepar podem deixar bairros de Curitiba e de outras 4 cidades da região 

sem água 

Além da capital, serviços podem afetar abastecimento de Araucária, Campo Largo, Almirante 

Tamandaré e Campo Magro. Confira os bairros que podem ficar sem água. | 

http://glo.bo/3NWyLCY 

 

G1 | Trânsito é desviado em Macaé por causa de obras no bairro Sol Y Mar 

Alterações são a partir desta segunda-feira (30) por conta de obras de macrodrenagem 

realizadas na Rua Jonas Mussi com a Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia (Linha Vermelha). | 

http://glo.bo/3asDAWe 

 

G1 | Chuva no Grande Recife: cidades precisam de obras de drenagem para evitar 

deslizamentos de barreiras e mortes, diz especialista 

Segundo Alexandre Gusmão, é preciso aliar medidas técnicas, gestão de risco e políticas de 

comunicação para mitigar calamidades causadas por fortes chuvas e deslizamentos nas áreas 

de maior vulnerabilidade. | http://glo.bo/3NRVosb 

 

G1 | Trechos da BR-153 são interditados no sul do TO para obras e tráfego funciona no 

sistema 'pare e siga' 

Serviços devem ser realizados até o próximo sábado (4) entre os municípios de Figueirópolis, 

Aliança do Tocantins e Alvorada. | http://glo.bo/38Qg3xM 

 

G1 | Alça de acesso da Rodovia Raposo Tavares para Regente Feijó recebe obras e 

intervenção no trânsito 

Previsão é que que serviços comecem nesta terça-feira (31). Equipes vão trabalhar somente 

durante o dia, sempre das 7h30 às 18h, com liberação do tráfego no local no período noturno. | 

http://glo.bo/394gNQf 

 

G1 | Trecho da Rua Goiás, em Santos, será interditado nesta segunda-feira para obras da 

Sabesp 

Desde janeiro, três crateras se abriram na via. Serviços da Sabesp devem ser concluídos até o 

final de outubro. | http://glo.bo/3Mf6DcY 

 

Globoplay | Obras de recapeamento no bairro Igarapé 

Motoristas precisam redobrar a atenção ao passar pelo local. | https://bit.ly/3xcG2YF 

 

Globoplay | Aumento de custos nas obras públicas 

Valor do novo Fórum Criminal de Londrina salta de R$ 48,6 milhões para R$ 62,6 milhões. | 

https://bit.ly/3x9iweX 

 

Globoplay | Obras causam bloqueio parcial na BR-116 

É na pista sentido sul, entre o km 91 de Piraraquara e o km 93 de São José dos Pinhais. | 

https://bit.ly/3xcGk1H 

 

Globoplay | País recicla apenas 3% dos resíduos sólidos 

Veja onde você pode levar os diferentes materiais para a reciclagem. | https://bit.ly/3thLhFc 

 

Isto É Dinheiro | Segunda ponte entre Brasil e Paraguai tem 84% da obra concluída \| 

Todo o investimento, cerca de R$ 320 milhões, está sendo bancado pela empresa de energia, e 

a obra está sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). | 

https://bit.ly/3PVcabA 

 

R7 | Obras do novo Hemocentro e Cermac já recebeu R$ 1 milhão de investimento 

Está previsto ainda um investimento de R$ 18,2 milhões para que a obra prossiga, totalizando 

um aporte financeiro de R$ 19,2 milhões. | https://bit.ly/3xfjXJ0 
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DNIT | Comitiva do Governo Federal visita obras em andamento no Paraná 

Construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai e pavimentação da BR-487/PR, a Estrada 

da Boiadeira, avançam no Estado. | https://bit.ly/3mfGmk3 

 

DNIT | Governo Federal assina ordem de serviço para obras na BR-230/PB 

Os serviços incluem adequação de capacidade e segurança com duplicação, implantação do 

contorno, restauração da pista existente e da Obra de Arte Especial (OAE). | 

https://bit.ly/3Nm602J 

 

DNIT | DNIT executa obras de alargamento e drenagem na BR-158/GO 

A Autarquia também realiza serviços de manutenção, como tapa-buracos, monitoramento e 

limpeza. | https://bit.ly/3zjTGMe 

 

DNIT | Comitiva do Governo Federal visita andamento das obras remanescentes do 

Contorno de Jataí, em Goiás 

O empreendimento é uma demanda antiga dos usuários de rodovias federais na região. | 

https://bit.ly/3MjcSfN 

 

Estradas | Obras alteram tráfego na Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente 

De acordo com a concessionária Cart, responsável pela rodovia, manutenção está programada 

entre sábado (4) e terça-feira (7). | https://bit.ly/3GTbS11 

 

Estradas | Obras de alargamento e drenagem na BR-158, em Goiás, aumentam a segurança 

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

obras, há realiza serviços de manutenção, como tapa-buracos, monitoramento e limpeza. | 

https://bit.ly/3GSTbdx 

 

Estradas | BR-163 têm 15 trechos em obras de manutenção, em Mato Grosso do Sul 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 15 pontos distintos da rodovia; sinalização 

vai garantir mais segurança aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3GUiX0Z 

 

Metrópoles | Obras deixam pontos de Taguatinga e Park Way sem luz nesta terça-feira 

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso. 

Confira os endereços afetados. | https://bit.ly/3x8PNqB 

 

Agência Brasília | Aos 64 anos, Taguatinga recebe R$ 322 milhões em obras viárias 

Recursos são investidos, principalmente, na construção do Túnel de Taguatinga e na reforma 

da Avenida Hélio Prates. | https://bit.ly/392ZDCA 

 

Agência Brasília | A rotina na construção da maior obra viária do país, o Túnel de 

Taguatinga 

Do nascer ao pôr do sol, diariamente centenas de profissionais atuam na obra da passarela que 

vai interligar a região administrativa ao Plano Piloto ainda em 2022. | https://bit.ly/3GUlOHf 

 

Agência Brasília | Obras de rede no Sol Nascente/Pôr do Sol contam com R$ 16 milhões 

A área recebe drenagem e terraplanagem, operações que integram os trabalhos programados 

para o Trecho 2 da região administrativa. | https://bit.ly/3NYoeqX 

 

Portal Correio | UFPB em João Pessoa tem mais de 40 obras inacabadas tomadas por 

entulhos 

Algumas edificações foram completamente abandonadas e estão tomadas por vegetação ou 

viraram depósito de equipamentos. | https://bit.ly/3NYnRfJ 
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Portal Correio | Tovar cobra providências ao Governo do Estado sobre obras prometidas 

em Campina Grande: ‘muita promessa feita, mas nenhuma realizada’ 

O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) cobrou nesta terça-feira (31), durante 

pronunciamento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), que o Governo do Estado cumpra 

o que foi prometido pelo governador João Azevêdo (PSB) quanto a transferência da Casa da 

Cidadania de Campina Grande para a rodoviária e as obras de reestruturação do Caic na cidade. 

| https://bit.ly/3zjvDNw 

 

Portal Correio | Chuvas causam rompimento em tubulação e trecho das ‘Três Ruas’ é 

interditado para obras 

Serviço de recomposição do sistema de drenagem deve durar 15 dias, segundo informou a 

Semob-JP. | https://bit.ly/3zdpiD8 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Nova duplicação em Campo Mourão terá 

investimento de R$ 39,8 milhões 

Governo do Estado, por meio do DER/PR, está licitando a obra que prevê 3,7 quilômetros de 

duplicação, novas vias marginais, três rótulas, calçada, ciclovia, sinalização e nova iluminação 

viária com luminárias LED. | https://bit.ly/3Q7kgxR 

 

Agência Pará | Governo do Estado garante pavimentação da Transcanadá, no sul-sudeste 

do Pará 

A obra interliga os municípios de Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás e Parauapebas com a 

Rodovia PA- 279, integrando as duas regiões. | https://bit.ly/3zh74AE 

 

Agência Pará | Governo encontra escola com obras paralisadas por anos, retoma a 

reconstrução e entrega à população de Parauapebas  

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou a mais de 

1.600 alunos, a Escola de ensino médio Irmã Dulce, em Parauapebas, região sudeste do Estado, 

totalmente reconstruída. | https://bit.ly/3aJIe2a 

 

Agência Pará | Obras de duplicação da rodovia BR-222 avançam em Marabá 

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), segue com as 

obras de duplicação de cinco quilômetros da BR-222, na entrada de Marabá, sudeste do Pará. | 

https://bit.ly/3Noegz9 

 

Agência Pará | Governo investe em obras que aumentam malha cicloviária no Pará 

Dia Mundial da Bicicleta: NGTM projeta infraestrutura para o modal assegurando maior 

mobilidade na região metropolitana. | https://bit.ly/3xc2uRn 

 

Agência Pará | Agência JICA visita obras da BR-316, na Grande Belém 

Representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) cumpriram agenda 

ontem, em Belém, em visita às obras da rodovia BR-316, projeto que recebe 78% de 

financiamento do governo japonês, e 22% do tesouro estadual. | https://bit.ly/3GStQAy 

 

Agência Pará | Governo inicia obras de duplicação e asfaltamento da BR-222, em Marabá 

Comunidade do entorno e motoristas serão beneficiados com a pavimentação e urbanização 

completa de cinco quilômetros da área. | https://bit.ly/3zq5ixj 

 

Notícias do Acre | Governo avança em obra de pavimentação asfáltica com drenagem na 

Rua Juvenal Duarte, em Assis Brasil 

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

com a Prefeitura de Assis Brasil, acompanha de perto a obra de pavimentação asfáltica com 

drenagem na Rua Juvenal Duarte, no Bairro Bela Vista. | https://bit.ly/3x7RK6B 
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Notícias do Acre | Convênio entre governo do Acre e prefeitura garante obra de 

infraestrutura em bairro de Sena Madureira 

A nova operação ocorreu após a conclusão da drenagem, com a instalação em torno de 130 

manilhas de 40 cm, fruto do convênio entre o governo do Acre e a prefeitura local, o qual visa 

garantir todo o serviço de infraestrutura necessário para oferecer condições dignas de 

trafegabilidade na região. | https://bit.ly/3NrHuNt 

 

Estado de Minas Gerais | PBH fará obras para reduzir riscos geológicos em regiões mais 

afetadas 

Município vai mapear e fazer um diagnóstico dos riscos geológicos em todas as regiões, com o 

objetivo de encontrar aquelas em situações mais preocupantes. | https://bit.ly/3Nox3u1 

 

Estado de Minas Gerais | PBH não encontra interessado em obra no Anel Rodoviário 

Uma licitação foi aberta para encontrar interessados na construção do sistema de drenagem da 

área, mas nenhuma empresa se inscreveu. | https://bit.ly/3x39Ari 

 

MidiaMax | Corumbá vai receber R$ 22,3 milhões em três convênios para obras de asfalto 

e drenagem 

Em um dos convênios será repassado o total de R$ 17.516.806,55. | https://bit.ly/39emvPg 

 

MidiaMax | Rui Barbosa é fechada para obras nesta quinta em Campo Grande; confira os 

trechos 

A Rua Quintino Bocaiuva também terá trecho completamente interditado. | 

https://bit.ly/3mfLKnd 

 

MidiaMax | Convênios de R$ 6,1 milhões vão custear obras de recuperação do asfalto no 

interior de MS 

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) firmou convênios no valor de R$ 

6,1 milhões com os municípios de Sidrolândia e Mundo Novo, visando obras 

de recuperação funcional do asfalto em importantes vias. | https://bit.ly/3av82yL 

 

MidiaMax | Chuva atrapalha obras na Rui Barbosa; confira os pontos com interdição 

Recapeamento foi suspenso, mas deve recomeçar no fim de semana. | https://bit.ly/3Np9Nfv 

 

MidiaMax | Bairro de São Gabriel do Oeste recebe obras de pavimentação asfáltica de R$ 

3,1 milhões 

Empresa realizará obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, entre outros. | 

https://bit.ly/3NLOLaO 

 

MidiaMax | Obras de pavimentação e drenagem em distrito de Camapuã vão custar R$ 9 

milhões 

O prazo para execução é de 360 dias. | https://bit.ly/3mdFYCR 

 

MidiaMax | Reinaldo abre crédito suplementar de R$ 138 milhões com foco em obras de 

drenagem e pavimentação 

Somente a Agesul vai receber R$ 100 milhões. | https://bit.ly/3Mn3vf7 

 

São Roque Notícias | Governador anuncia duplicação da Raposo Tavares com investimento 

de R$ 277 milhões em São Roque 

O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que era vice de João Doria, que deixou o 

governo para as prévias das eleições, esteve no Recanto da Cascata, bairro Junqueira, em São 

Roque nesta quarta-feira, 01, para anunciar a duplicação da Rodovia Raposo Tavares no trecho 

de São Roque. | https://bit.ly/3QeZ9dl 
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https://bit.ly/3Nox3u1
https://bit.ly/3x39Ari
https://bit.ly/39emvPg
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https://bit.ly/3av82yL
https://bit.ly/3Np9Nfv
https://bit.ly/3NLOLaO
https://bit.ly/3mdFYCR
https://bit.ly/3Mn3vf7
https://bit.ly/3QeZ9dl


 

 

Engeplus | Iniciadas as obras de melhoria no km 287 da BR 101 em Imbituba 

Por conta dos trabalhos, o tráfego na via marginal terá interdições parciais. | 

https://bit.ly/3NPICu0 

 

Engeplus | Prefeitura reabre editais para pavimentação de acesso ao Case e da 

Penitenciária Sul 

Obras custarão cerca de R$ 10 milhões. | https://bit.ly/38Q5jiY 

 

Dcmais | Bolsonaro visita obras no Paraná 

Nesta sexta-feira (3), os presidentes dos dois países, Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez, 

participaram de uma cerimônia de visita ao empreendimento, em Foz do Iguaçu (PR).  | 

https://bit.ly/3MkhvGC 

 

Dcmais | Prefeito de Tibagi autoriza obras de pavimentação de R$ 2,7 milhões 

Asfalto irá contemplar a rua Desembargador Mercer Júnior e a entrada das três vias de acesso 

da Vila São José. Empresa tem 150 dias para concluir as obras. | https://bit.ly/3tc8ecT 

 

Dcmais | Saiba mais sobre o pacote de R$ 105 milhões em obras anunciado em PG 

O Governador do Paraná, Ratinho Jr., esteve na manhã desta segunda-feira (30) em Ponta 

Grossa, onde juntamente com a prefeita Elizabeth Schmidt anunciou um pacote de R$ 105 

milhões em obras para PG. | https://bit.ly/3xl3Drl 

 

Dcmais | Ao vivo: Ratinho JR. anuncia obras de asfalto e novo IML em Ponta Grossa 

O governador do Paraná, Ratinho Jr., está na manhã desta segunda-feira (30) em Ponta Grossa 

para anunciar junto à prefeita Elizabeth Schmidt um pacote de obras de pavimentação e o 

projeto para a construção de uma nova unidade para o Instituto Médico Legal (IML) na cidade. | 

https://bit.ly/3Q4WMta 

 

Correio do Estado | Mais de 20 toneladas de dinamite explodem estrada para obras; Veja o 

vídeo 

Estrada de acesso ao Quilombo Furnas do Dionísio será pavimentada. | https://bit.ly/3x3znQi 

 

Correio do Estado | Licitação para obras na antiga rodoviária é finalizada e repasse será de 

R$16,5 milhões 

Após a assinatura do contrato, empresa vencedora terá 30 dias para instalar canteiro de obras. | 

https://bit.ly/3miFtra 

 

Correio do Estado | Concessionárias serão multadas se não fecharem buracos após obras 

Conserto de buracos e valas abertas nas vias públicas deverá ser feito em até 24 horas após os 

reparos. | https://bit.ly/3xkRClJ 

 

Campo Grande News | Obras de recapeamento interditam trecho da Rui Barbosa nesta 

sexta 

Via passará por recapeamento e previsão é de que seja liberada ainda hoje. | 

https://bit.ly/3NRPAin 

 

Campo Grande News | Ruas de Amambai terão drenagem e asfalto por R$ 2,4 milhões 

As obras serão realizadas no Residencial Pôr do Sol II. | https://bit.ly/3mhjYH3 

 

Campo Grande News | Rodovias da região de Coxim serão recapeadas por R$ 6 milhões 

Serão mais de 600 quilômetros recapeados na região norte do município. | 

https://bit.ly/3Q0JWfC 
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Campo Grande News | Governo libera R$ 22,3 milhões para obras em Corumbá 

São três convênios, todos para obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros. | 

https://bit.ly/3avY1BD 

 

Campo Grande News | Prefeita terá R$ 33 milhões para asfaltar ruas no Itamaracá e Parque 

do Sol 

No total, serão 16 quilômetros de asfalto, com possibilidade das obras começarem em 2023. | 

https://bit.ly/39d9GEV 

 

Campo Grande News | Com atraso de 8 anos e R$ 10 milhões mais cara, obra em orla será 

iniciada 

Ordem de serviço foi assinada neste sábado (28) à margem do Rio Paraguai. | 

https://bit.ly/3lSiov6 

https://bit.ly/3avY1BD
https://bit.ly/39d9GEV
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