
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 6 a 12 de Junho  

 

  

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Ibraop realizou visita institucional ao Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo 

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

Rolim, visitou a sede do Tribunal de Contas do Município São Paulo (TCM-SP), nesta sexta-feira, 

dia 9 de junho. Ele estava na capital paulista desde a véspera, participando do Fórum 

Saneamento 2022. | https://bit.ly/3zHrSSd 

 

IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul filiou-se ao Ibraop 

O Tribunal de Contas do Rio Grande d Sul (TCE-RS) é o mais novo filiado do Instituto Brasileiro 

de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), que totaliza 28 instituições de controle externo 

associadas. O Termo de Filiação foi assinado, nesta segunda-feira (13), pelo conselheiro 

presidente Alexandre Postal e pelo presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim. | 

https://bit.ly/3xvzTqF 

 

IBRAOP | Presidente e Diretora Técnica do Ibraop participam do Fórum Saneamento 2022, 

em São Paulo 

O presidente, Anderson Uliana Rolim, e a diretora Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas (Ibraop), Adriana Portugal, estão participando do Fórum Saneamento 2022, 

realizado nos dias 7 e 8 de junho, na sede da B3, em São Paulo (SP). | https://bit.ly/3tutudW 

 

  

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Gestão pública de resíduos sólidos é foco de seminário do Meio Ambiente no 

TCE-AM 

O evento marca o retorno das ações realizadas pela Corte de Contas amazonense durante a 

tradicional Semana do Meio Ambiente, após dois anos sem eventos, devido a pandemia da 

Covid-19, e visou qualificar os mais diversos públicos sobre como os órgãos públicos devem 

proceder em relação aos resíduos sólidos. | https://bit.ly/3mEzCML 

 

IRB | Gestão Pública de Resíduos Sólidos foi tema de seminário realizado pelo Tribunal de 

Contas do Amazonas (TCE-AM) em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB) 

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e sua Escola de Contas Públicas, em 

parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), realizaram nessa segunda-feira (06/06), o seminário 

“Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades”, iniciativa que marca as 

comemorações alusivas à Semana do Meio Ambiente, visando compartilhar conhecimentos e 

experiências de como os órgãos públicos devem proceder em relação ao manejo de resíduos 

sólidos. | https://bit.ly/3NNvzdc 
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 SITES DE TCs 

 

TCE-MG | Presidente participa de solenidade de início das obras de fórum em Inhapim 

O presidente do TCEMG, Mauri Torres, participou da solenidade do marco inicial para a 

construção das novas instalações do fórum da Comarca de Inhapim, na região do Vale do Rio 

Doce. | https://bit.ly/3NNwUk2 

 

TCM-BA | Auditores do TCM fazem inspeção nas obras do “Novo Mané Dendê” 

O projeto é executado pela prefeitura da capital baiana, com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e irá beneficiar diretamente 10 mil habitantes e 

outros 35 mil de forma indireta nos bairros de Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio 

Sena e Ilha Amarela. | https://bit.ly/3xH8ljk 

 

TCE-MA | TCE estabelece prazo para que prefeitos respondam aos questionários 

eletrônicos sobre Saneamento Básico, Resíduo Sólidos e Requisitos Mínimos 

Os gestores públicos devem preencher até o dia 30 de junho os questionários no Sistema de 

Informações do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (INFORME), disponível no endereço 

eletrônico http://www.tce.ma.gov.br. | https://bit.ly/3zzH3ga 

 

TCE-PI | Auditores do Mato Grosso Sul realizam visita técnica do TCE-PI para conhecer 

Laboratório Móvel  

Nos dias 08 e 09 de junho, auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul visitaram o 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí para conhecer a experiência de fiscalização de obras 

rodoviárias com o Laboratório Móvel de Análise de Materiais. | https://bit.ly/3HkPbmC 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS  

 

Senado Federal | Falta de dinheiro, falhas de projeto e omissão política geram 14 mil obras 

inacabadas 

Falta de dinheiro, falhas de projeto e omissão política geram 14 mil obras inacabadas 

É dia de festa em Dias D’Ávila (BA), cidade a 56 quilômetros de Salvador. Para celebrar o 

aniversário de emancipação do município, a prefeita inaugura um ginásio de esportes com 

placar eletrônico e assina ordens de serviço para a construção de outras três obras: uma praça, 

um posto de saúde e a tão esperada creche municipal. Orçada em R$ 620 mil, a escolinha teria 

oito salas de aula. | https://bit.ly/3aR6CyG 

 

G1 | Justiça determina que prefeitura faça obras de infraestrutura em loteamento criado 

há 50 anos em Poços de Caldas, MG 

Empreendimento foi criado por uma empresa privada. Administração municipal tem quatro 

anos para fazer as melhorias no local. | http://glo.bo/3aSaMGx 

 

G1 | Estado oficializa repasse de R$ 5,5 milhões para obras em locais de risco no trânsito 

de Piracicaba 

Entre as intervenções estão recapeamento, iluminação de faixa e instalação de faixas elevadas. | 

http://glo.bo/3O9AB3h 

 

G1 | Obras de esgoto prosseguem no Novo Tempo Jardim Industriário 

Águas Cuiabá segue trabalhando na expansão do saneamento da capital. | 

http://glo.bo/3aQIQ61 
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G1 | DER-MG inicia obras de restauração e aumento de capacidade na MG-167, entre 

Varginha e Três Pontas, MG 

Na primeira etapa, os serviços serão executados em uma extensão de 10,6 quilômetros. | 

http://glo.bo/3xshpax 

 

G1 | Obras de recuperação do Parque de Exposições para a Expoacre 2022 estão 

avançadas 

Para que a Expoacre 2022 seja um verdadeiro sucesso e fique impecável, a Secretaria de 

Infraestrutura (Seinfra) e o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) estão 

trabalhando na recuperação do espaço. | http://glo.bo/3MMuYH8 

 

G1 | Governo autoriza início das obras de pavimentação e melhoria da MG-479, em 

Januária 

Anúncio foi feito durante uma solenidade realizada em Januária nesta quinta-feira (9). Governo 

também autorizou as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade. | 

http://glo.bo/39jYLcT 

 

G1 | Prefeitura de Divinópolis anuncia empresa vencedora para realizar obras de 

calçamentos de vias e drenagem pluvial 

As obras serão realizadas com recursos da Transferência Especial entre o Executivo e o Governo 

do Estado de Minas Gerais, referente ao acordo judicial com a Vale S.A. Confira os locais 

contemplados. | http://glo.bo/3aTsI3B 

 

G1 | MGC-354: há quase 5 meses interditado, trecho entre Patos de Minas e Presidente 

Olegário segue em obras 

DER-MG não deu prazo para concluir a manutenção; motoristas fazer uso de desvio desde 

janeiro, quando fortes chuvas causaram estragos na estrada. | http://glo.bo/3MMllIL 

G1 | Obras de duplicação da BR-277 causam desvios em Guarapuava; entenda 

Rodovia está interditada entre o km 344 e o km 350. Motoristas devem usar as marginais até a 

conclusão das obras. | http://glo.bo/3aXvsNK 

 

G1 | Obra de esgotamento sanitário interdita a Rua Soldado Eduardo dos Santos, em 

Maceió 

Rua na Jatiúca é conhecida por apresentar constantes alagamentos e crateras quando chove. | 

http://glo.bo/3NNMaNN 

 

G1 | Lei que determina divulgação de lista com ruas que passarão por obras em 

Divinópolis é sancionada; saiba como funciona 

Prefeitura deverá informar sobre as ações à Casa Legislativa semanalmente e por meio 

eletrônico. Lei foi publicada no Diário Oficial dos Município Mineiros desta quarta (8). | 

http://glo.bo/39n7cUw 

 

G1 | De 7 a 16 de junho, obras em três pontos da Rodovia Raposo Tavares modificam 

dinâmica de tráfego 

Trechos estão em Santo Anastácio (SP), Presidente Bernardes (SP) e Álvares Machado (SP). 

Motoristas deves se atentar às sinalizações. | http://glo.bo/3NOgw2N 

 

G1 | TCU aponta sobrepreço de R$ 21 milhões em licitação para obras em encostas em 

Nova Friburgo 

Auditores do TCU calcularam que parte do projeto do Governo do RJ para o bairro Vila Nova 

ficou 130% mais cara. Secretaria de Obras do RJ informou que obras acordadas com a união 

foram entregues ou estão em andamento. | http://glo.bo/3QhKz4M 
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G1 | Obras interrompem fornecimento de água em 33 bairros de Campinas nesta terça e 

quarta; veja lista 

Serviço de interligação de redes na região do Guanabara e Jardim Paulicéia acontece no período 

das 7h às 17h e afeta 22 bairros. Outros trabalhos afetam nove bairros da região do Jardim 

Baronesa e do Reservatório São Domingos nesta terça (7), das 8h às 17h. | 

http://glo.bo/3twKnox 

 

G1 | Obras de adutora interditam trechos de ruas no Parque Cidade em Limeira; veja rotas 

alternativas 

Obras começaram no sábado (4) e chegam nesta segunda-feira (6) no Parque Cidade; confira 

trechos e desvios. | http://glo.bo/3HeV5pj 

 

G1 | Obras provocam engarrafamento na área central do Recife; CTTU diz que motoristas 

devem evitar Conde da Boa Vista 

A Emlurb informou que realiza obras na Rua Dom Bosco e na Avenida Manoel Borba. | 

http://glo.bo/3QfrXlL 

 

G1 | Com obras atrasadas, reabertura total da Biblioteca Pública de Minas agora deve ficar 

para agosto 

Secult informou que a biblioteca passa por obras de revitalização desde fevereiro, que 

terminariam ainda no primeiro semestre. Atraso é porque 'o cronograma de obras foi alterado 

devido às fortes chuvas do início do ano'. | http://glo.bo/3zz4c2g 

 

G1 | Consórcios do Triângulo e Alto Paranaíba vão receber recursos para gestão de 

resíduos sólidos 

Grupos que contemplam 20 cidades vão receber verbas para realizar tratamento dos resíduos e 

fechar 'lixões'. | http://glo.bo/3OepBlw 

 

Globoplay | Começam obras em asfalto que cedeu em Marataízes 

Prefeitura não sabe mencionar quando as obras serão finalizadas. | https://bit.ly/3MJr0zk 

 

Globoplay | Obras da Sanepar afetam o abastecimento de água 

Mais de 135 mil pessoas podem ser afetadas em Curitiba e São José dos Pinhais. | 

https://bit.ly/39fucor 

 

Globoplay | Secretaria de Obras fiscaliza fechamento de buracos em obras da Sanepar 

Secretaria de Obras disse que pode aplicar multas pela demora. | https://bit.ly/3NHmTVA 

 

Globoplay | Obras na recuperação da orla de Matinhos avançam 

Tubos começaram a ser colocados no mar para a dragagem da areia. | https://bit.ly/3xrfiUa 

 

Globoplay | Obras na ponta da Freguesia do Ó causam trânsito 

Trecho da pista central da marginal tietê, sentido Ayrton Senna, deve ficar fechada por 2 meses. 

| http://glo.bo/3MPG1zj 

 

Globoplay | Fim do Lixão: Cidades assinam convênio para tratamento adequado dos 

resíduos sólidos 

Convênio foi assinado nesta quinta. | https://bit.ly/3Oe2B67 

 

Globoplay | Palmas abre oficinas para revisão do plano de descarte de resíduos sólidos 

Palmas abre oficinas para revisão do plano de descarte de resíduos sólidos. | 

https://bit.ly/39prlJM 
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R7 | Obra de recuperação da ponte da Freguesia do Ó provoca trânsito em SP e 

reclamações de passageiros 

Previsão é de que transtornos durem dois meses. Bloqueio ocorre nos dois sentidos, o que gera 

extensas filas de ônibus e carros. | https://bit.ly/3NMWIwQ 

 

R7 | Obra do Contorno Leste avança com implantação da rede de drenagem 

A maior obra estruturante de mobilidade urbana da história de Cuiabá, o Contorno Leste, que 

está sendo construído pela administração Emanuel Pinheiro, avança de forma célere ao longo 

dos mais de 17,3 km de extensão. | https://bit.ly/3Hjvhbj 

 

DNIT | DNIT entrega viaduto em Toledo, na BR-163, no Paraná 

Obra possibilita acesso ao município sobre a rodovia, uma das principais artérias de 

escoamento de safra do Brasil. | https://bit.ly/3O9BVmP 

 

DNIT | Governo federal detalha obras rodoviárias executadas no Espírito Santo 

Diretor-Geral do DNIT apresentou andamento do Contorno do Mestre Álvaro (BR-101/ES) e do 

Acesso ao Porto de Capuaba (BR-447/ES). | https://bit.ly/3xL4gdG 

 

DNIT | Governo federal assina ordem de serviço para obras do Contorno de Três Lagoas, 

em Mato Grosso do Sul 

As obras envolvem a implantação de pista dupla, viadutos e intersecção ao longo do trecho das 

obras. | https://bit.ly/3OcphDO 

 

Estradas | Obras na MG-167, entre Três Pontas e Varginha, avançam no Sul de Minas 

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

MG), serviços consomem cerca de R$ 27 milhões. | https://bit.ly/3Hf1OQ3 

 

Estradas | Técnicos do Dnit visitam obras viárias em rodovias federais no Espírito Santo 

Representantes da Autarquia apresentaram a evolução dos trabalhos do Contorno do Mestre 

Álvaro (BR-101) e do Acesso ao Porto de Capuaba (BR-447). | https://bit.ly/39lucU8 

 

Estradas | BR-364, entre Frutal e Planura, em Minas, recebe obras de melhorias 

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

garantir mais fluidez do tráfego nas rodovias federais mineiras. | https://bit.ly/3MKSSmo 

 

Estradas | Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, recebe verba para obras do Contorno 

Rodoviário 

Verba de R$ 157 mi foi liberada pelo governo federal, por meio do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT). Serviços incluem implantação de pista dupla, viadutos e 

intersecção ao longo de 26,4 quilômetros. | https://bit.ly/3aO60tQ 

 

Estradas | Pavimentação da MG-135, entre Bias Fortes e Antônio Carlos, entra na fase final 

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

MG), obra deverá ser entregue ao tráfego no fim de junho. | https://bit.ly/3mEXiR8 

 

Estradas | BR-040 recebe obras de conservação em Minas e Goiás 

De acordo coma concessionária Via040, serviços serão realizados até sexta-feira (10), no 

período entre 7h e 17h. | https://bit.ly/39fnOgX 

 

Estradas | Em Ribeirão das Neves, LMG-806 recebe obras de recuperação 

Recuperação foi iniciada pelo DER-MG, recuperação de três pontos da LMG-806 liga Ribeirão das 

Neves à capital mineira. | https://bit.ly/3HeTQGu 
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Estradas | DER de Minas lança dois novos editais para obras nas rodovias MG-010 e MG-

108 

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

MG), investimentos são da ordem de R$ 31 milhões. | https://bit.ly/3zPp9WX 

 

Estradas | Obras e serviços provocam desvios na BR-163, em MS, nesta segunda (6) 

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/3HoKuYY 

 

Metrópoles | Avenida do Sudoeste será interditada para obras no viaduto da Epig 

Novo trajeto alternativo para a Avenida das Jaqueiras entra em funcionamento nesta sexta-feira 

(10/6), para um período de 120 dias. | https://bit.ly/3aLuDas 

 

Jornal de Brasília | Ibaneis assina ordem de serviço para obras em ciclovia que liga o Gama 

ao Catetinho 

Buscando tornar Brasília a cidade mais acessível do país, o governador Ibaneis Rocha quer 

aumentar o número de ciclovias. | https://bit.ly/3aQ9Dzj 

 

Agência Brasília | Trecho da DF-205, na Fercal, recebe nova capa asfáltica 

Obra realizada pelo DER-DF teve investimento de R$ 500 mil e vai beneficiar cerca de 20 mil 

motoristas que trafegam pela área diariamente. | https://bit.ly/3aLBW1Q 

 

Agência Brasília | GDF Presente amplia retornos na via M Norte, em Taguatinga 

A obra começou pela Quadra 36 e permitirá que veículos de grande porte usem as seis 

passagens da avenida. | https://bit.ly/3NLuDGh 

 

Agência Brasília | Avanço em obra no viaduto da Epig causa interdição na Avenida das 

Jaqueiras 

O novo trajeto da via entra em funcionamento nesta sexta-feira (10), a partir das 21h, para um 

período de 120 dias; medida é necessária em função do avanço da construção. | 

https://bit.ly/39ni2tP 

 

Agência Brasília | Início da fase externa da obra do túnel vai liberar viaduto da Samdu 

Medida será possível graças ao andamento das obras; trabalhos seguem cumprindo 

cronograma e qualidade técnica. | https://bit.ly/3xlPWXT 

 

Agência Brasília | Para obras na rede, áreas do DF ficam sem água nesta terça (7) 

A manutenção vai melhorar os serviços nas cidades de Águas Claras, Park Way, Paranoá, Itapoã 

e Lago Norte. | https://bit.ly/3OsBQuT 

 

Notícias do Acre | Técnicos do governo realizam visita à Policlínica do Tucumã para 

vistoriar fase final da obra 

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

visita técnica à Policlínica do Tucumã Conselheiro Joseh Alexandre Leitão, em Rio Branco, para 

vistoriar a fase final da obra de manutenção e revitalização do espaço. | https://bit.ly/3aURK2k 

 

Notícias do Acre | Obras de recuperação do Parque de Exposições para a Expoacre 2022 

estão avançadas 

O Parque de Exposições virou um canteiro de obras. A Seinfra ficou responsável pela reforma 

das estruturas prediais e portais. A entrega acontecerá dentro de 45 dias. | 

https://bit.ly/3Qh7Wvd 
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Notícias do Acre | Governo acompanha obra do Centro Integrado de Segurança Púbica de 

Mâncio Lima que ampliará combate ao crime no Juruá 

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

continuamente o andamento da obra executada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública 

(Sejusp) no antigo prédio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, onde funcionará o Centro 

Integrado de Segurança Pública (Cisp). | https://bit.ly/3ty34rN 

 

Notícias do Acre | Estado realiza obras para implantação de balança de pesagem no Posto 

Fiscal da Tucandeira 

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), trabalha na implantação de uma 

balança fixa no Posto Fiscal da Tucandeira. | https://bit.ly/3Hjpcf0 

 

Agência Pará | Governo autoriza obras do ‘Asfalto Por Todo o Pará’ em Novo Progresso 

Serão pavimentados cinco quilômetros de vias urbanas para garantir qualidade de vida à 

população e condições de desenvolvimento ao município. | https://bit.ly/3HhTEGC 

 

Agência Pará | Começam as obras de manutenção da PA-263, no sudeste paraense 

Com o final do período chuvoso, Setran intensifica os serviços de conservação nos 73 

quilômetros de extensão da rodovia estadual. | https://bit.ly/3O4VzRz 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Nova etapa de licitação de obra rodoviária em 

União da Vitória tem data marcada 

DER/PR já analisou as propostas de preços e agora vai abrir os envelopes de habilitação das 

participantes. Obra vai acabar com queda de rochas em segmento da rodovia PRC-466. | 

https://bit.ly/3xLlbgk 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Proposta de R$ 129,6 milhões vence licitação 

para duplicar a Rodovia das Cataratas 

Após período de recursos, processo segue para homologação e assinatura de contrato. Está 

prevista a duplicação da BR-469 em um trecho de 8,7 quilômetros, entre o trevo Carimã (acesso 

para a Ponte Tancredo Neves) e o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu. | 

https://bit.ly/3Qobhc2 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Três empresas disputam obra que vai eliminar 

problemas rodoviários em União da Vitória 

Trecho de rodovia com risco de queda de rocha será alterado e pistas serão deslocadas até 

base de talude, onde será executado muro de concreto. Prazo da obra é de seis meses. | 

https://bit.ly/3MMIGtN 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | IAT promove mutirão para coleta de resíduos 

sólidos em manguezais do Litoral do Estado 

Até sexta-feira (10), funcionários do IAT e voluntários recolhem material em sete localidades no 

Litoral. Atividade faz parte das ações da Semana do Meio Ambiente e tem entre os objetivos 

conscientizar a população. | https://bit.ly/3xo5qdP 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Duplicação da BR-277 em Guarapuava desvia 

tráfego de veículos para as marginais 

Rodovia federal está interditada para obras do km 344 e o km 350,2. Marginais serão utilizadas 

até a conclusão da obra. O investimento do Governo do Estado é de R$ 77.656.994,96. | 

https://bit.ly/3tydOGI 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras na ETA Iguaçu podem afetar 

abastecimento de água em bairros de Curitiba e São José dos Pinhais na quinta 

O serviço será feito das 8h ao meio-dia, e a normalização do abastecimento está prevista para 

as 13 horas. | https://bit.ly/3txWscZ 

https://bit.ly/3ty34rN
https://bit.ly/3Hjpcf0
https://bit.ly/3HhTEGC
https://bit.ly/3O4VzRz
https://bit.ly/3xLlbgk
https://bit.ly/3Qobhc2
https://bit.ly/3MMIGtN
https://bit.ly/3xo5qdP
https://bit.ly/3tydOGI
https://bit.ly/3txWscZ


 

 

 

Estado de Minas Gerais | Obras na BR-040: confira locais e alterações no trânsito até sexta 

(10/6) 

Obras ocorrerão em diversos pontos da rodovia administrados pela Via 040, que compreende 

quase mil quilômetros; alguns terão pistas interditadas. | https://bit.ly/3aVctDt 

 

Portal Correio | Governador libera R$ 720 mil para hospital de Soledade e visita obras 

realizadas pelo prefeito Geraldo Moura 

O prefeito de Soledade, Geraldo Moura Ramos, recebeu na quinta-feira (9) o governador da 

Paraíba, João Azevedo, e juntos realizaram uma visita técnica a três obras executadas em 

parceria com a prefeitura da cidade, com orçamento de R$ 780 mil. | https://bit.ly/3NN0NkE 

 

MidiaMax | Obras em estradas vicinais de Itaporã podem custar R$ 2,8 milhões 

A licitação foi aberta para revestir as estradas. | https://bit.ly/39sJxC9 

 

Midia Max | Obras de pavimentação asfáltica em Naviraí, Iguatemi e Itaquiraí vão ter custo 

de R$ 58,1 milhões 

Serão 31 km de rodovias pavimentadas nos municípios. | https://bit.ly/3HjzWKl 

 

Midia Max | Obras da Rui Barbosa são retomadas nesta sexta em Campo Grande; confira 

onde 

Liberação deve ocorrer ainda no mesmo dia. | https://bit.ly/39iG09K 

 

Midia Max | Campo Grande retoma obras de recapeamento na Rui Barbosa nesta sexta-

feira 

A via fica parcialmente fechada entre as ruas José Luís Pereira e João Pedro de Souza. | 

https://bit.ly/3tySQaB 

 

Midia Max | Ministério da Infraestrutura repassa R$ 157,3 milhões para obras na BR-158 e 

BR-262 

Ex-ministra Tereza Cristina assinou o termo que garante o investimento para as obras. | 

https://bit.ly/3Hf5zoD 

 

Midia Max | Obras de novos blocos no Detran-MS de Três Lagoas vão custar R$ 9 milhões 

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) contratou a Queiroz 

PS Engenharia por R$ 9.083.825,85, para obras na unidade de Três Lagoas, a 324 quilômetros 

de Campo Grande. | https://bit.ly/3xuW54e 

 

Midia Max | Hospital Regional de Aquidauana vai receber R$ 8 milhões para obras de 

reforma e ampliação 

São R$ 7.933.964,09 do Estado, com contrapartida do município. | https://bit.ly/3zPrEbN 

 

Midia Max | Reinaldo abre crédito suplementar de R$ 24 milhões para obras, manejo do 

solo e manutenção das pastas 

Segov vai receber R$ 6,9 milhões. | https://bit.ly/3aYaWfR 

 

Midia Max | Construtora vence licitação e vai receber R$ 7,7 milhões para obras de asfalto 

em Cassilândia 

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai pagar R$ 7.752.189,57 para obras de asfalto 

em Cassilândia, município distante 430 quilômetros de Campo Grande. A empresa vencedora 

da licitação é a Avance Construtora Eireli. | https://bit.ly/3MKzmql 
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São Roque Notícias | Mairinque inaugura Fase 1 das obras de reforma do Pronto 

Atendimento Municipal 

A Prefeitura de Mairinque realizou a inauguração da Fase 1 da reestruturação do Pronto 

Atendimento, localizado na Av. Milton Cardoso Leite, nº 151, ao lado da APAE Mairinque. | 

https://bit.ly/3Hh2m7S 

 

São Roque Notícias | Em São Roque governador de SP informou que duplicação da Raposo 

será de São Roque a Vargem Grande 

Em cerimônia no Recanto da Cascata em São Roque, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, 

deu início nesta quarta-feira, 01, às obras para duplicação e modernização da rodovia Raposo 

Tavares (SP 270), entre Vargem Grande e São Roque. | https://bit.ly/3aOYSNO 

 

São Roque Notícias | Mairinque convida população para entrega das obras de 

reestruturação do Pronto Atendimento 

O Pronto Atendimento deverá reforçar o município no combate à gripe e ao coronavírus. | 

https://bit.ly/3xnzqXs 

 

Engeplus | Obras de construção do viaduto sobre a Via Rápida iniciam 

Os trabalhos estão sendo realizados pela Setep Construções. | https://bit.ly/3txQlVU 

 

Engeplus | CCR ViaCosteira informa cronograma semanal de obras na BR-101 Sul 

Veja as ações a serem feitas até o dia 12 de junho. | https://bit.ly/3O9LO3V 

 

Dcmais | Prefeitura de PG conclui obras em Estrada do Alagados 

Ao todo, 18 quilômetros receberam cascalhamento, patrolamento e compactação, garantindo a 

qualidade de tráfego na via. | https://bit.ly/3aObRiO 

 

Dcmais | Estado inicia obras para alargar faixa de areia em Matinhos 

Ao todo, serão 2,6 km de tubulação no trecho marítimo, que será acoplada à draga, e mais 1,8 

km ao longo da orla para o espalhamento da areia na praia. | https://bit.ly/3tw8cgb 

 

Diário do Litoral | Gaema cobra Prefeitura de São Vicente e EMTU sobre obras do VLT 

Promotora de Justiça e integrante do Gaema, Almachia Acerbi esteve reunida com Luis Cláudio 

Bili (PP) na segunda-feira, e expôs fotos e as reclamações dos moradores. | 

https://bit.ly/3mZ1605 

 

Diário do Litoral | Avenida Afonso Pena terá interdição para obras a partir desta quarta 

Bloqueio é necessário para a reconstrução da rede de drenagem, realizada pela Secretaria de 

Serviços Públicos. | https://bit.ly/3HkcBbO 

 

Correio do Estado | Governo assina convênios de R$ 22,9 milhões para obras em seis 

municípios 

Obras previstas vão desde recapeamento a construção de fábrica de ração. | 

https://bit.ly/3xKESFh 

 

Correio do Estado | Novo Anel Viário só deve sair do papel após relicitação da BR-163 

De acordo com previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo 

Grande, as obras devem começar apenas em 2023. | https://bit.ly/3Hf0Wuw 

 

Campo Grande News | Reforma do estádio Morenão deve ser concluída até o fim do ano 

Obra está sendo acompanhada pelo Ministério Público, e pode ter inauguração adiantada. | 

https://bit.ly/3HeNlU6 
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Campo Grande News | Governo investe R$ 1,5 milhão em restauração de estrada turística 

de Bonito 

Obra vai beneficiar produção agropecuária e moradores de três assentamentos da região. | 

https://bit.ly/3OccSja 

 

Campo Grande News | Ministério autoriza obra de R$ 157,3 milhões para contorno 

rodoviário 

Projeto prevê, por exemplo, pista dupla, visando retirar o tráfego de veículos pesados da área 

urbana. | https://bit.ly/3aX86aV 

 

Campo Grande News | Obras de pavimentação no Jardim Centenário devem começar em 

45 dias 

Obras custarão R$ 6.831.513,62 e empresa responsável terá 270 dias para execução a partir da 

ordem de serviço. | https://bit.ly/3Qfj6Ax 

 

Campo Grande News | Governo assina contrato de R$ 58,1 milhões para pavimentação da 

MS-290 

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

https://bit.ly/3txaCLq 

 

Campo Grande News | Governador entrega mais de R$ 24 milhões em obras em Guia 

Lopes e Jardim 

Compromisso na manhã desta quinta-feira será para melhorar infraestrutura no interior. | 

https://bit.ly/3zCwXei 

 

Campo Grande News | Pavimentação da MS-352 avança em duas frentes de trabalho 

Além de impulsionar o turismo, expectativa é melhorar o escoamento da produção e tornar o 

tráfego mais seguro. | https://bit.ly/3MKNtf6 

 

Campo Grande News | Cinco meses após obra, escola é entregue oficialmente a alunos da 

rede estadual 

Escola Neyder Suelly Costa Vieira foi totalmente reformada e ampliada ao custo de R$ 2,8 

milhões. | https://bit.ly/3txak77 

 

Campo Grande News | Governo assina convênios para repassar R$ 22,9 milhões a seis 

municípios 

Vejas as obras que serão feitas em Alcinópolis, Ladário, Novo Horizonte, Rio Brilhante, Rio 

Negro e Rochedo. | https://bit.ly/3b19g5n 

 

Campo Grande News | Em dois lotes, pavimentação da MS-316 vai custar R$ 108,7 milhões 

Rodovia é caminho para escoamento da produção de soja, milho, cana de açúcar e gado da 

região. | https://bit.ly/3mCEMZX 
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