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 IBRAOP 

 

IBRAOP | Experiências do TCE-MG e TCM-GO com o Novo Marco do Saneamento Básico são 

apresentadas ao Ibraop 

O encontro virtual, realizado no último dia 7 de junho, trouxe as realidades dos Tribunais de 

Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) e do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) com a Lei 

Federal nº 14.026/2020. | https://bit.ly/3OoGRVH 

 

IBRAOP | NMSB: Professor Especialista em Engenharia Sanitária apresenta experiência de 

Portugal em reunião com Ibraop 

O professor especialista em Engenharia Sanitária do Instituto Politécnico de Lisboa e ex-

secretário de Estado do Ambiente de Portugal, Carlos Manuel Martins, foi presença ilustre em 

reunião virtual realizada, nesta terça-feira (14), pelo grupo de trabalho constituído pelo 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) para elaborar produções técnicas 

relacionadas ao Novo Marco do Saneamento Básico. | https://bit.ly/3OoHr5P 

 

IBRAOP | Diex do Ibraop se reúne para dar encaminhamentos ao ENAOP 2022 

A revisão da grade de programação do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o 

ENAOP 2022 – foi um dos principais itens da pauta de reunião realizada entre os membros da 

Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), nesta quarta-

feira, dia 15 de junho. O evento, previsto para setembro, terá o Novo Marco Legal do 

Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020) como tema central. | https://bit.ly/3n6q6Cx 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-ES | TCE-ES, especialistas e jurisdicionados debatem saneamento básico, no contexto 

do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Em alusão ao Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado no mês de junho, o Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) debateu com jurisdicionados estaduais e 

municipais o planejamento de resíduos sólidos no âmbito nacional, estadual e os impactos 

locais. | https://bit.ly/3QxPcHR 

 

TCE-ES | Após auditoria, TCE-ES considera regular conduta de ex-gestores de obra 

realizada em rodovia de Itaúnas 

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) decidiu 

considerar regular a conduta de quatro ex-gestores responsáveis pela implantação e 

pavimentação da Rodovia ES-010, trecho Itaúnas ao entroncamento com a Rodovia ES-421, em 

Conceição da Barra, tendo em vista o afastamento das imputações apresentadas a eles. | 

https://bit.ly/3A4NIzh 
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TCE-RS | Tribunal de Contas do RS assina termo de filiação ao IBRAOP 

O documento de filiação foi assinado pelos presidentes das duas instituições, Alexandre Postal 

e Anderson Rolim, na sala da Presidência do TCE-RS, com a presença dos auditores públicos 

externos, engenheiros Bernardo Firpo Furtado, Cezar Pinto Motta e Paulo Pinto. | 

https://bit.ly/3OkPXly 

 

TCM-BA | TCM pune ex-prefeito de Itabuna por irregularidades na obra do Shopping 

Popular 

Os erros no projeto estrutural e na execução da obra resultaram no desabamento da estrutura 

e em um prejuízo financeiro superior a R$2 milhões. | https://bit.ly/3mYPl9K 

 

 SITES DE NOTÍCIAS  

 

G1 | Novos trechos serão interditados para obras do VLT a partir desta segunda-feira em 

Santos 

Ruas do bairro Macuco terá restrições para a circulação de veículos até o dia 22 de agosto. | 

http://glo.bo/39IpQGB 

 

G1 | Trânsito de Ribeirão Preto tem novas interdições para obras de mobilidade; veja rotas 

alternativas 

Trechos das avenidas Saudade e Meira Júnior recebem bloqueios a partir desta segunda-feira 

(20). Agentes civis de trânsito estarão nos locais para orientar os motoristas e os pedestres. | 

http://glo.bo/39FfDuD 

 

G1 | Obras podem afetar abastecimento de água em bairros de Curitiba e região na terça 

(21) 

Segundo a Sanepar, serviço será feito das 8h às 16h, e o retorno do abastecimento ocorrerá de 

forma gradativa, sendo normalizado às 8h de quarta (22). | http://glo.bo/3bclOH8 

 

G1 | Obras de acesso secundário a Itaúna pela MG-431 devem terminar em agosto, diz 

Prefeitura 

Finalização dos trabalhos está sob responsabilidade do Estado por meio do programa Provias, 

que trata da recuperação de estradas em Minas Gerais. | http://glo.bo/3y1UJPO 

 

G1 | Avenida de Araçatuba é interditada para obra 

Recapeamento asfáltico será realizado na avenida João Arruda Brasil, a partir de segunda-feira 

(20). | http://glo.bo/3N75tAF 

 

G1 | Obras para construção de novo Centro Administrativo em Ubá ultrapassa R$ 13 

milhões 

Nova repartição municipal será instalada na Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima 

(Beira-Rio), em cima do atual Terminal Rodoviário da cidade. | http://glo.bo/3b9xPgk 

 

G1 | Obras de requalificação da Praça Antônio Carlos começam na próxima semana em 

Juiz de Fora 

Informação foi divulgada pela Prefeitura na tarde desta sexta-feira (17), que explicou que a 

iniciativa tem objetivo de aumentar a capacidade de ocupação do local. | http://glo.bo/3bfabik 

 

G1 | MPF aciona União, ANTT e ViaBahia para realização de obras emergenciais na BR-324 

Ação trata do trecho no acesso ao distrito de Terra Nova e no trecho urbano de Amélia 

Rodrigues. | http://glo.bo/3b6k9md 
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G1 | Trecho da Av. Juracy Magalhães é bloqueado temporariamente para obras do BRT em 

Salvador 

Interdição afeta apenas o fluxo sentido Lucaia. Obra esta prevista para ser concluída em 15 

dias. | http://glo.bo/3Qyai8T 

 

G1 | Avenida de Manaus será interditada para obras de drenagem; veja como fica o 

trânsito 

A obra se inicia a partir desta sexta-feira (17) e tem um prazo de execução de 20 dias. | 

http://glo.bo/3HFBHll 

 

G1 | Obras no pavimento da SP-270 causam interdições em Presidente Bernardes e Santo 

Anastácio 

Serviços têm início nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 27 de junho. Motoristas devem 

ficar atentos às sinalizações em razão do movimento de máquinas, equipes e bloqueios na 

pista. | http://glo.bo/39BMDnv 

 

G1 | Iphan autoriza início da duplicação de trecho da PR-445; obras estão atrasadas por 

impasse com sítios arqueológicos 

Após novo parecer técnico, Iphan informou que duplicação pode começar em nove dos 27 

quilômetros delimitados; obras estão previstas em parte da rodovia entre Lerrovile e Mauá da 

Serra. | http://glo.bo/3y4359D 

 

G1 | Campinas tem bloqueio de vias para obras da Sanasa a partir desta quinta; veja locais 

As obras acontecem em ruas do Centro e região do Jardim Chapadão. | http://glo.bo/3tLzSxJ 

 

G1 | Três rodovias estaduais passam por obras no Piauí; previsão é que 21 trechos sejam 

recuperados 

As recuperações iniciaram pelos trechos da PI-120, PI-142 e PI-245. Os recursos aplicados 

nessas intervenções são de R$ 6,8 milhões. | http://glo.bo/3xE7cYD 

 

G1 | Setor público deixa de ser maior contratante de obras de infraestrutura no país, diz 

IBGE 

Em 2020, setor privado alcançou sua maior participação nas obras de construção realizadas no 

país. | http://glo.bo/39CM2SA 

 

G1 | Trânsito fica em meia pista para obras na Rua Santa Rita, em Juiz de Fora 

De acordo com a Cesama, trabalho de remodelação de esgoto tem previsão de término em 

meados de agosto. | http://glo.bo/3tMu5I6 

 

G1 | Obras de saneamento na Rua Estevão de Mendonça serão retomadas esta semana 

Águas Cuiabá realizará melhorias na rede de água e Prefeitura Municipal renovará o sistema de 

drenagem. | http://glo.bo/3y63Grs 

 

G1 | Governador Cláudio Castro assina ordem de início das obras do Hospital do Câncer 

em Nova Friburgo 

Investimento na unidade será de R$ 50,6 milhões. Obras, segundo informado pelo governo, 

devem durar um ano. | http://glo.bo/3O5uPA5 

 

G1 | Prefeitura de Porto Alegre começa obras de revitalização do Centro Histórico 

A intervenção começou pela Avenida Otávio Rocha, que receberá a recuperação do pavimento 

da via, reforma completa dos passeios e qualificação do canteiro central no trecho entre as ruas 

Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores. | http://glo.bo/3zO74It 
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G1 | Prefeitura e Estado se reúnem para alinhar detalhes para retomada das obras do 

Hospital Regional de Juiz de Fora 

A espera para a entrega da unidade já dura quase 11 anos e a construção foi paralisada por três 

vezes. | http://glo.bo/3OnLKxE 

 

G1 | Prefeitura de Ubá inicia obras de construção de UBSs no Bairro Palmeiras e no Distrito 

de Diamante 

O Executivo não informou uma data de conclusão dos trabalhos. | http://glo.bo/3A4UUvh 

 

G1 | A partir desta quarta-feira, obras interferem no tráfego da Rodovia Raposo Tavares no 

perímetro urbano de Presidente Venceslau 

Serviços de drenagem serão executados até o dia 24 de junho do km 622 até o km 620, na 

altura do bairro Jardim Eldorado. | http://glo.bo/3O26tau 

 

G1 | Primeira etapa da ZPE de Uberaba está com 40% das obras executadas, diz Prefeitura 

Previsão é que essa etapa seja concluída em agosto. Zona de Processamento de Exportação fica 

na BR-050 e será uma área de livre comércio, destinada à instalação de empresas voltadas à 

produção de bens a serem comercializados no exterior. | http://glo.bo/3MZwLJj 

 

G1 | Hospital São José de Criciúma realiza obra de ampliação 

Previsão é que os trabalhos sejam finalizados no primeiro semestre de 2023. | 

http://glo.bo/3b1g5DK 

 

G1 | Governo do Acre lança segundo pacote de obras de estímulo à construção civil e 

geração de emprego 

No evento, foram anunciados mais de R$ 13 milhões de investimentos. | 

http://glo.bo/3O5vxNL 

 

G1 | No aniversário de 60 anos de emancipação do Acre, governo entrega obras do 

complexo Cine Teatro Recreio e Galeria Juvenal Antunes 

Fachada do prédio do Cine Teatro Recreio revitalizado, 2022. | http://glo.bo/3y4B8hS 

 

G1 | Obras de melhorias urbanas alteram o trânsito na Náutica III, em São Vicente, SP 

Ecovias colocará galerias de águas pluviais e fará obras de pavimentação no bairro. | 

http://glo.bo/3zQhlUQ 

 

G1 | Obras na SP-270 causam interdição de alça de acesso à Rodovia Assis Chateaubriand 

em Presidente Prudente 

Serviços têm início nesta terça-feira (14) e seguem até 18 de junho, entre os quilômetros 560,5 

e 560,220. | http://glo.bo/3QKr315 

 

G1 | Saud quer empréstimo de R$ 86 milhões para construção de novo paço e outras obras 

em Taubaté 

No planejamento da prefeitura, a construção da nova sede ficaria com a maior fatia do valor, R$ 

36 milhões. Pacote inclui duplicação de viaduto da Charles Schnneider e a instalação de fiação 

subterrânea, substituindo postes em 12 ruas da cidade. | http://glo.bo/3mZyQKq 

 

G1 | Governador autoriza licitação das obras da Ponte dos Barreiros e investimentos em 

habitação, saúde e transporte no litoral de SP 

Rodrigo Garcia (PSDB) passou o dia em Santos. | http://glo.bo/3y449dD 
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G1 | Faixas do balão da Tabuleta, na Zona Sul de Teresina, são interditadas para nova 

etapa de obras de viaduto 

Nesta etapa será construído o tablado central do elevado sobre a rotatória. Segundo a 

prefeitura, a obra tem previsão de entrega para o 170º aniversário de Teresina , em agosto de 

2023. | http://glo.bo/3xCCHlG 

 

G1 | Rua do Centro de Teresina é interditada a partir de segunda (13) para obras de 

revitalização; veja alternativas 

Há previsão de novas interdições nos próximos dias, conforme as obras forem avançando. | 

http://glo.bo/3OqrYlb 

 

Globoplay | São José inaugura ponto de coleta de resíduos sólidos 

Ponto de entrega voluntária fica no bairro Potecas. | https://bit.ly/3y2YUKZ 

 

Globoplay | Valther Ostermann comenta obras paradas 

Segundo o TCU, há 14 mil obras inacabadas no Brasil. | https://bit.ly/3y42Uet 

 

Globoplay | Obras em galerias interditam ruas de Jaru 

Obras em galerias interditam ruas de Jaru. | https://bit.ly/3HBsAlD 

 

Governo Federal | Governo Federal divulga diagnóstico sobre o manejo de resíduos 

sólidos urbanos 

De acordo com o estudo, em 2020, a coleta seletiva estava presente em 1.664 municípios 

brasileiros. | https://bit.ly/3OrGngO 

 

Senado Federal | Nova licitação para BR-163 foi tema de audiência na Comissão de 

Infraestrutura 

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) debateu em audiência pública o processo de 

concessão da BR-361 no Mato Grosso. A concessionária Rota Oeste não conseguiu duplicar a 

rodovia, como previsto, fez devolução amigável da concessão e o governo fará nova licitação. | 

https://bit.ly/3b9jVuD 

 

Senado Federal | Senadores de Mato Grosso cobram solução imediata para duplicação da 

BR 163/MT 

Senadores da bancada de Mato Grosso e lideranças políticas da região cobraram em audiência 

pública da Comissão de Infraestrutura (CI), nesta terça-feira (14), uma solução imediata e eficaz 

para garantir a manutenção da BR-163/MT e a duplicação de trechos que ainda não foram 

atendidos pelo atual contrato de concessão com a Concessionária Rota do Oeste (CRO). | 

https://bit.ly/3mYpFu3 

 

DNIT | DNIT inicia nova etapa das obras de restauração de trecho da BR-070/GO 

Em 2021 foi concluída a restauração de 73 quilômetros entre Itapirapuã e Aragarças. | 

https://bit.ly/3zKSPV3 

 

R7 | Governo já homologou R$ 826 milhões em licitações para obras 

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) já publicou 55 licitações na 

modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) em 2022. | https://bit.ly/3O9qtYI 

 

Jornal de Brasília | Obras de pavimentação avançam na Rua do Sol, no Gama 

A pavimentação asfáltica está sendo feita ao longo dos 750 metros de extensão da via que liga 

a Rua Rodobelo I à Avenida SMA. | https://bit.ly/3OpgE8P 

 

Estradas | Iniciada nova etapa de obras de restauração de trecho da BR-070, em Goiás 

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

concentram entre os km 330 e 335. | https://bit.ly/3OpgMFw 
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Estradas | Concessionária inicia obras em viaduto na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ) 

De acordo com a concessionária RioSP, serviços começam nesta segunda-feira (20). | 

https://bit.ly/3O4yMVD 

 

Estradas | BR-163 tem trechos interditados para obras, em MS, nesta segunda-feira (13) 

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/3O8lCab 

 

Metrópoles | Campeão de obras no governo Bolsonaro é acusado de superfaturamento 

Dono de construtora mineira multiplicou contratos públicos após derrocada das empreiteiras 

da Lava Jato. | https://bit.ly/3y09qCR 

 

Agência Brasília | Obras de pavimentação avançam na Rua do Sol, no Gama 

Ação, orçada em cerca de R$ 900 mil, envolve 20 trabalhadores do DER na região da Ponte Alta 

Norte. | https://bit.ly/3HzWtTv 

 

Agência Brasília | Mina abastece obra do túnel com cerca de 45 mil litros de água por dia 

Operários da construção descobriram uma nascente que percorre a passagem subterrânea no 

trecho mais próximo à Avenida Samdu. | https://bit.ly/3HFyzpB 

 

Agência Brasília | Terra retirada em obras é aproveitada em outras construções no DF 

Além de ambientalmente correta, prática gera economia aos cofres públicos. | 

https://bit.ly/3Ol9Itk 

 

Agência Brasília | Obra de drenagem pluvial acabará com alagamento em área rural do 

Lago Norte 

Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo vai receber 210 m de manilhas de concreto e oito galerias 

para escoamento de água da chuva; pelo menos 30 casas construídas na região serão 

diretamente beneficiadas. | https://bit.ly/3QuZMiR 

 

Notícias do Acre | Governo assina ordem de serviço de R$ 11,4 milhões para obras do 

novo acesso de Tarauacá e pavimentação de ruas 

A assinatura ocorreu na abertura da IV edição da Expo Tarauacá. | https://bit.ly/3y8hzp6 

 

Notícias do Acre | Obra de pavimentação na rua Valério Magalhães, em Assis Brasil, está 

em fase final de execução 

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 na Rua 

Valério Magalhães, no Centro da cidade. | https://bit.ly/3xMsyTM 

 

Notícias do Acre | Governo conclui Rua Aroeira e fecha pacote de 14 obras de 

pavimentação no Portal da Amazônia, em Rio Branco 

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, esteve acompanhado da equipe de engenharia, e do 

controlador-geral do estado, Luís Almir Soares, na entrega da obra à comunidade. | 

https://bit.ly/3n6gQON 

 

Agência Pará | Municípios da Capanema, Santa Luzia e Primavera recebem obra de 

infraestrutura em transportes 

Depois de fazer o repasse de um prédio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) para a 

prefeitura de Capanema por meio de cessão de uso, foram assinados dois convênios que 

garantiram mais de R$ 4 milhões para obras de infraestrutura em transportes para Primavera e 

Santa Luzia. | https://bit.ly/3yfLV9f 
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Agência Pará | Governo do Estado garante obras de infraestrutura em transportes para 

Bragança, na região do Caeté 

Foram entregues a ponte na avenida Nazaezeno Ferreira, sobre o rio Cereja e assinou convênio 

para garantir a manutenção e conservação de estradas vicinais, um investimento superior a R$ 

3 milhões. | https://bit.ly/3QuFlml 

 

Agência Pará | Estado entrega primeiro lote da PA-462 asfaltado e sinalizado 

No ato, nesta quarta-feira (15), o governador anunciou o planejamento para ampliar a 

construção da rodovia até Viseu. | https://bit.ly/3N7fJZL 

 

Agência Pará | Estado entrega pavimentação de 20 km da PA-462, em Augusto Corrêa 

A estrada, essencial à população de dois municípios do nordeste paraense, já está com obras 

de reconstrução nos 25 km restantes. | https://bit.ly/3bdZQmO 

 

Agência Pará | Fundação Santa Casa do Pará conclui obras em prédio centenário 

Demanda antiga de usuários e servidores da instituição, o espaço foi preparado para abrigar 

uma enfermaria para pacientes masculinos e a Casa da Gestante. | https://bit.ly/3N7godH 

 

Agência Pará | Obras de ampliação do sistema de abastecimento de água avançam em 

Salinópolis 

Com previsão de conclusão já no próximo semestre, a obra vai beneficiar mais de 6 mil 

usuários em vários bairros da sede municipal. | https://bit.ly/3OoGUjG 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras podem afetar abastecimento de água em 

bairros da Região Metropolitana de Curitiba na terça 

Serviços de melhoria na Estação de Tratamento de Água Iguaçu serão realizados na terça-feira 

(21) e poderão afetar bairros de Curitiba, São José dos Pinhais e Piraquara. Abastecimento será 

totalmente normalizado às 8h de quarta-feira. | https://bit.ly/3b3cbdw 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governo inicia as obras de macrodrenagem em 

Matinhos 

As intervenções são feitas no bairro do Tabuleiro, em Caiobá, e devem durar cerca de 90 dias. 

Macrodrenagem é uma das obras importantes para minimizar os impactos das cheias na região. 

| https://bit.ly/3tQ1GAR 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Estado investe R$ 1,14 bilhão desde 2019 em 

pequenos municípios e valoriza ações locais 

As obras de pavimentação são as mais demandadas. Os programas da SEDU incluem ainda a 

construção de estruturas para incentivar a economia e a indústria, para o atendimento social, 

educação, saúde e lazer, além da aquisição de equipamentos e veículos. | 

https://bit.ly/3QwX3Fz 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governador libera R$ 40 milhões para asfalto e 

revitalização de ruas de Curitiba 

Recursos a fundo perdido vão compor o programa Asfalto Novo, da prefeitura da Capital, que 

prevê a requalificação de mais 124 quilômetros de ruas da cidade, com a previsão de execução 

de 230 obras, que ainda serão licitadas. | https://bit.ly/3HKXFDB 

 

Portal Correio | Deputado Chió e prefeitos acompanham governador em visita às obras da 

PB-079 

Acompanhado da vice-prefeita de Remígio, Luciana da Saúde (Rede), do prefeito de Picuí, 

Olivânio Remígio (PT), da prefeita de Pilões, Socorro Brilhante (PP), do prefeito de Alagoa Nova, 

Francinildo Pimentel (Cidadania), vereadores e demais lideranças, o parlamentar destacou a 

visita ao canteiro de obras da PB-079, cujos trabalhos de sinalização horizontal começaram 

ontem (16). | https://bit.ly/3NdenNe 
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Portal 27 | Casagrande anuncia mais de R$ 12,5 milhões em recursos para obras em 

escolas e novos investimentos em Marilândia 

Ao todo, nove unidades escolares vão receber obras com recursos do Fundo Estadual de Apoio 

à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo 

(Funpaes). | https://bit.ly/3N6yYTg 

 

MidiaMax | Ministro diz que obras de ampliação do aeroporto de Dourados terão mais R$ 

23 milhões 

Segundo Marcelo Sampaio, do Ministério da Infraestrutura, contrato precisa ser ajustados em 

razão de alta no preço do cimento e aço. | https://bit.ly/3N6yYTg 

 

MidiaMax | Ministro da Infraestrutura visita obras do Aeroporto de Dourados nesta sexta 

Ministro Marcelo Sampaio deve vistoriar obras do Aeroporto de Dourados na manhã desta 

sexta-feira (17). | https://bit.ly/39FzmKL 

 

MidiaMax | Afonso Pena, 14 de Julho: confira ruas fechadas para obras em Campo Grande 

no feriado 

Interdições estão programadas para ocorrerem entre quinta e sexta. | https://bit.ly/3y6la76 

 

MidiaMax | Frente de obras conclui 60% do recapeamento da rua Rui Barbosa   

Recapeamento do cruzamento com a Avenida Fábio Zahran está programado para esta terça-

feira (14). | https://bit.ly/3QuQ7sH 

 

MidiaMax | Campo Grande vai pagar até R$ 8,6 milhões para obras de escola infantil no 

antigo Clube Surian 

Licitação foi reaberta. | https://bit.ly/3y3jcUI 

 

São Roque Notícias | Paralisada desde janeiro: duplicação da Bunjiro Nakao terá sequência 

no final deste mês, afirma DER 

Paralisada desde janeiro, as obras para duplicação do trecho da rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), 

que liga Ibiúna a Vargem Grande Paulista, devem retomar os trâmites no final deste mês de 

junho. | https://bit.ly/3bi0srW 

 

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. A 

entrega da reestruturação ocorreu por volta das 15h. | https://bit.ly/3Hh2m7S 

 

Infonet | MPF solicita paralisação de obras de restaurante em Propriá 

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Justiça Federal a paralisação das obras de reforma 

e ampliação do Espetinho Aju Propriá, localizado em área de preservação permanente (APP), às 

margens do Rio São Francisco, em Sergipe. | https://bit.ly/3QuRnfp 

 

Engeplus | Rua Guerra Junqueira será fechada para obras do Canal Auxiliar do Rio 

Criciúma nesta quinta-feira 

Interdição é necessária para manobra de máquinas e caminhões. | https://bit.ly/3mYAdcr 

 

Engeplus | Governo de Criciúma avalia documentação de empresas para executar obra da 

Rua Coberta 

Obras iniciarão ainda neste ano; local terá uma extensão de 140 metros. | 

https://bit.ly/3y3Ceu6 
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Diário do Litoral | Obras do VLT em Santos interditam novos trechos de vias; confira o que 

muda 

Devido às intervenções, a linha 13 do transporte coletivo municipal adotará nova rota. | 

https://bit.ly/3bcdgA2 

 

Diário do Litoral | Governo de São Paulo autoriza licitação de obras da Ponte dos Barreiros 

para o 3ª trecho do VLT 

Reforma da ponte será a primeira etapa das intervenções do novo trecho; percurso do VLT terá 

7,5 km e ligará Barreiros, na região insular de São Vicente, até Samaritá, na área continental. 

Trecho vai beneficiar 150 mil pessoas. | https://bit.ly/3HQNQ7n 

 

Diário do Litoral | Rodrigo Garcia libera R$778,4 milhões em obras e serviços para a 

Baixada Santista 

Os recursos serão utilizados para melhorias em habitação, infraestrutura viária e turística e 

saneamento básico. | https://bit.ly/3Otx8wT 

 

Diário do Litoral | Início das obras da Praça da Cidadania do Jardim Nova República está 

previsto para agosto 

Ação é dos Fundos Sociais do Estado e do Município junto com a Prefeitura de Cubatão. | 

https://bit.ly/3QqqFEy 

 

Correio do Estado | Conclusão do Centro Municipal de Belas Artes é paralisada mais uma 

vez e prazo inicial não será cumprido 

Empresa atual terá contrato rescindido por não cumprimento dos prazos estabelecidos. | 

https://bit.ly/3QwF2r1 

 

Correio do Estado | Cidade de Camapuã recebe R$112 milhões de investimento em obras 

de infraestrutura 

Pavimentação da MS-338, reforma do Centro Poliesportivo Maria Inácia Bonfim e de pontes de 

madeira são algumas obras autorizadas. | https://bit.ly/39BDzPv 

 

Correio do Estado | Após mais de um ano da licitação, obras de casas no Cabreúva seguem 

paradas 

Com um custo de R$ 120 milhões, serão construídos 792 apartamentos populares próximo ao 

Centro de Belas Artes. | https://bit.ly/3N5yMDy 

 

Campo Grande News | Obras em aeroporto só terminam em 2023, diz ministro em 

Dourados 

Marcelo Sampaio, da Infraestrutura, disse que contrato será reajustado de R$ 49 milhões para 

R$ 75 milhões. | https://bit.ly/3OsMH7I 

 

Campo Grande News | Governador e prefeito querem acelerar obras para retomada de 

voos em Dourados 

Reinaldo Azambuja e Alan Guedes vão cobrar cronograma da nova etapa para retomada da 

operação do terminal. | https://bit.ly/3zORah3 

 

Campo Grande News | Reinaldo e ministro vistoriam obras de aeroporto de Dourados 

nesta sexta-feira 

Prefeito de Dourados também participa de visita a terminal, em reforma tocada pelo Exército. | 

https://bit.ly/3N4QrLG 

 

Campo Grande News | Governador e Ministro da Infraestrutura visitam obras do aeroporto 

de Dourados 

A chegada das autoridades está marcada para às 08h30. | https://bit.ly/3O9nek0 
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Campo Grande News | Empreiteira atrasa obra e prefeitura ameaça romper contrato do 

Belas Artes 

Obras deveriam ser entregues em dezembro, mas, segundo secretário, estão atrasadas. | 

https://bit.ly/3O5m49b 

 

Campo Grande News | Governador vistoria obra da MS-338 que integra regiões produtoras 

Ao todo 111,5 km de estrada vão ligar Camapuã a Ribas do Rio Pardo. | https://bit.ly/3O8aSsq 

 

Campo Grande News | Reinaldo lança hoje pacote de obras de R$ 112 milhões em 

Camapuã 

Governador vistoria obra de pavimentação da MS-338 e autoriza outros empreendimentos no 

município. | https://bit.ly/3zPhW9g 

 

Campo Grande News | Prefeitura entra na fase final das obras de drenagem da Rua Rui 

Barbosa 

A revitalização da Rui Barbosa abrange os 7,3 km de extensão da via e 4,2 quilômetros já estão 

prontos. | https://bit.ly/3Os4wUM 

 

Campo Grande News | Pela 3ª vez, prefeitura reabre edital de obra para readequar Surian 

em Emei 

Licitações anteriores não tiveram interessados e, agora, projeto foi reajustado de R$ 8,5 para 

R$ 8,62 milhões. | https://bit.ly/3mYqYZZ 

 

Campo Grande News | Confira trechos do Centro que estarão em obras nesta terça-feira 

Vários pontos da Rua Rui Barbosa passam por interdições para obras nesta semana. | 

https://bit.ly/3xCQhW7 
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