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 IBRAOP 

 

IBRAOP | TCEs de São Paulo e Paraná apresentam ferramentas para a auditoria dos 

serviços de saneamento básico ao Ibraop 

Auditores dos Tribunais de Contas dos Estados de São Paulo (TCE-SP) e do Paraná (TCE-PR) 

apresentaram, em reunião virtual realizada nesta terça-feira (28), suas experiências em 

auditorias de saneamento básico ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

(Ibraop). | https://bit.ly/3P0sGpn 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | TCE-SP identifica 845 obras paralisadas ou atrasadas no Estado 

Ao longo de um período de três anos, desde que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCE-SP) começou a monitorar as obras públicas com problemas de cronograma, a quantidade 

de empreendimentos parados ou atrasados no território paulista caiu pela metade. | 

https://bit.ly/3bGRRix 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MT | TCE-MT prorroga prazo para envio de dados durante suspensão temporária do 

GEO-OBRAS 

Entre os dias 1° e 15 de julho, o Sistema GEO-OBRAS do Tribunal de Contas de Mato Grosso 

(TCE-MT) ficará inacessível para realização de cadastro ou envio de informações. | 

https://bit.ly/3y5RCVO 

 

TCM-SP | Portal Obras Abertas é lançado em evento promovido pela Prefeitura 

O recurso, disponibilizado na página de transparência do governo municipal na internet, 

permitirá, segundo o órgão, a consulta de informações georreferenciadas sobre obras 

executadas, ou em andamento, possibilitando o controle social sobre as ações do poder 

público municipal. | https://bit.ly/3afmVph 

 

TCE-SP | Tribunal identifica 845 obras paralisadas ou atrasadas no Estado 

Atualmente, o Estado de São Paulo possui 845 obras paralisadas ou atrasadas, sob 

responsabilidade do Governo Estadual ou dos municípios. | https://bit.ly/3P0wk2J 
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 SITES DE NOTÍCIAS  

 

Isto É Dinheiro | Presidente visita obras e assina programa de abastecimento na Bahia 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou na manhã desta sexta-feira (1º) as obras de 

construção do rodoanel de Feira de Santana, no interior da Bahia. | https://bit.ly/3umxH3H 

 

Isto É Dinheiro | Infraestrutura entregou 43 obras concluídas no 1º semestre, diz ministro 

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, informou que a pasta entregou 43 obras 

concluídas no primeiro semestre deste ano. A lista de ativos inclui a reestruturação, restauração 

e duplicação de rodovias e reformas e ampliação de aeroportos. | https://bit.ly/3y5WpGM 

 

Isto É Dinheiro | Elera Renováveis inicia obras do Complexo Eólico Oeste Seridó 

O parque eólico tem um investimento estimado de R$ 1,5 bilhão, com previsão de instalação de 

55 aerogeradores e capacidade instalada de geração de 247,5 MW. | https://bit.ly/3NCf7eN 

 

Isto É Dinheiro | Governo destina R$ 5,1 milhões para obras de saneamento em 9 estados 

O governo federal vai repassar R$ 5,1 milhões para a continuidade de obras de saneamento 

básico em nove estados. Serão beneficiados municípios da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, 

Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e Roraima. | https://bit.ly/3P2RXiG 

 

G1 | Trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto do Alto Tietê passam por obras a 

partir desta segunda-feira 

Serviços na Rodovia Ayrton Senna serão realizados sempre das 7h às 20h, de acordo com a 

concessionária que administra o corredor viário. Faixas da via terão bloqueio alternado. | 

http://glo.bo/3bBtYc4 

 

G1 | A partir deste domingo, obras alteram tráfego em trecho da Rodovia Raposo Tavares 

em Rancharia 

Recuperação de pavimento está prevista para terminar na próxima terça-feira (5). | 

http://glo.bo/3I9NJ6O 

 

G1 | MP detecta graves problemas nas obras do 2º trecho do VLT em Santos: 'dinheiro 

público sendo jogado fora' afirma promotora 

Almachia Zwarg Acerbi, promotora de Justiça do Gaema, identificou diversos erros durante 

fiscalização do Ministério Público. Ela espera que as falhas sejam resolvidas sem a necessidade 

de um processo judicial. | http://glo.bo/3bNd621 

 

G1 | Campo Grande tem 12 pontos de interdição de vias públicas para obras e eventos 

neste fim de semana 

A orientação da agência municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) é para que os condutores 

tenham atenção redobrada e busquem rotas alternativas as ruas e avenidas que serão 

obstruídas. | http://glo.bo/3OCntEy 

 

G1 | UFU: obras do Campus Patos de Minas devem ser concluídas em novembro de 2023 

Em entrevista à TV Integração nesta sexta-feira (1º), reitor da universidade informou que 

empreiteira já voltou para o canteiro do prédio próprio que começou a ser erguido em 2012. | 

http://glo.bo/3PiCUlt 

 

G1 | Obras de modernização da Ponte Edgard Perdigão são iniciadas em Santos, SP 

Com investimentos de R$ 5.551.928,38, projeto de revitalização tem prazo de 8 meses para 

conclusão. | http://glo.bo/3R7tU4k 
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G1 | Com interferências no tráfego, trechos da Rodovia Raposo Tavares passam por obras 

em Presidente Prudente; VEJA alternativas de desvio 

Manutenção do pavimento tem início neste sábado (2) e segue até o dia 10 de julho. | 

http://glo.bo/3OWIFoA 

 

G1 | Apesar de previsão de funcionamento, teleférico segue em obras e só deverá operar 

em 1 mês em Poços de Caldas, MG 

Data para o retorno do funcionamento da atração, nesta sexta-feira (1º), havia sido estipulada 

pelo prefeito Sérgio Azevedo (PSDB) em fevereiro deste ano. | http://glo.bo/3unxKfE 

 

G1 | Eco135 assume as obras do trecho leste do Anel Viário de Montes Claros 

Trabalhos devem ser iniciados em julho deste ano e a expectativa é e que 500 empregos 

diretos e indiretos sejam gerados. | http://glo.bo/3afvoc3 

 

G1 | MG-060 vai passar por seis obras ao custo de R$ 581 milhões 

Autorização foi dada nesta quinta-feira (30) pelo governador Romeu Zema (Novo). | 

http://glo.bo/3umi9x0 

 

G1 | Ministro do Turismo visita obras na Catedral São Pedro da Alcântara que serão 

inauguradas nesta sexta em Petrópolis 

Carlos Brito e outras autoridades locais acompanharam o trabalho feito no santuário. A 

reabertura para o público também será nesta sexta-feira (1º). | http://glo.bo/3bJGeaA 

 

G1 | Ruas de Macaé têm alteração no trânsito para realização de obras; veja o que muda 

Mudanças passam a valer nesta quinta-feira (30) e podem durar até uma semana. | 

http://glo.bo/3Ao6SA0 

 

G1 | Acesso à ladeira do Cabo Branco, em João Pessoa, é bloqueado para obras; saiba como 

contornar o trecho 

A previsão é que o trecho seja liberado nessa próxima sexta-feira (1). | http://glo.bo/3I9zvD4 

 

G1 | Justiça condena ex-supervisor do DNIT por corrupção ao desviar cerca de R$ 14 

milhões de obras públicas em MS 

A pena estipulada pela Justiça Federal de Dourados é de 36 anos pelos crimes de peculato e 

corrupção passiva. | http://glo.bo/3P30jqy 

 

G1 | Viaduto passa por obras durante madrugada em Marília; confira cronograma de 

interdições 

Dispositivo viário fica no quilômetro 326 da Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333) e 

haverá etapas de interdição para pedestres e fases com interdição total. | 

http://glo.bo/3P40vWz 

 

G1 | Dez bairros de Fortaleza vão receber obras de esgoto sanitário 

Ampliação será realizada ao longo de 40 meses, sendo concluída em 2025. | 

http://glo.bo/3OCoL2m 

 

G1 | Conclusão de obras libera tráfego de veículos em nova rotatória no Jardim Maracanã, 

em Presidente Prudente 

Trecho fica no cruzamento entre a Avenida Salim Farah Maluf e a Rua Maria Madalena 

Mazzucheli Caravina. | http://glo.bo/3P1pdXL 

 

G1 | Governo assina ordem de início das obras da Cadeia Pública de Porto Alegre 

Nova penitenciária ficará no lugar do antigo Presídio Central. Atualmente, 2,6 mil pessoas estão 

presas no local. Com o fim das obras, em 12 meses, cadeia irá abrigar quase 1,9 mil presos. | 

http://glo.bo/3bJH7jq 
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G1 | Rua Flávio Uchôa é interditada para obras de mobilidade em Ribeirão Preto 

Bloqueio acontece nesta terça-feira (28) e deve durar o dia todo. Agentes de trânsito vão 

orientar pedestres e motoristas no local. | http://glo.bo/3OF0Uip 

 

G1 | Ex-secretária de obras de Edéia vira ré por fraude em licitação e outros 11 servidores 

têm caso arquivado 

Polícia apontou que grupo formava organização para abrir empresas fantasmas no nome de 

pedreiros, mas MP não viu provas do crime. Defesa da investigada diz que confia na absolvição. 

| http://glo.bo/3I9WrCb 

 

G1 | Rua 7 de Setembro é interditada para receber obras de revitalização nesta terça-feira 

A via, entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio, ficará parcialmente fechada para obra de 

remendos superficiais. | http://glo.bo/3ydfsiy 

 

G1 | Obras de recuperação de drenagem exigem alteração de rotas na Rodovia Assis 

Chateaubriand por 45 dias 

Equipes estão mobilizadas no dispositivo do km 430, segundo a Eixo-SP Concessionária de 

Rodovias. Objetivo é modernizar a malha rodoviária do Centro-Oeste. | http://glo.bo/3bPG01u 

 

G1 | Alças de acesso da SP-270 a Presidente Venceslau sofrem interdições para obras 

Serviços de fresagem e recomposição foram programados para até 30 de junho. Plano 

operacional foi preparado para garantir o fluxo de veículos. | http://glo.bo/3uluEZw 

 

G1 | Falta de água em Belém: Fornecimento será interrompido nos bairros Marco e Batista 

Campos para obras da Cosanpa 

Interrupção do serviço ocorre das 22h desta terça até as 12 de quarta e deve afetar mais de 20 

ruas. Veja lista. | http://glo.bo/3yEOT7l 

 

G1 | Rodovias administradas pelo Governo de Minas no Centro-Oeste recebem obras de 

melhorias; veja os locais 

O Provias também prevê intervenções em outras cidades mineiras, por meio de seis convênios: 

no Sul de Minas, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte. | 

http://glo.bo/3NE2gbV 

 

G1 | Trecho da Avenida Saudade tem interdição parcial para obras em Ribeirão Preto, SP 

Bloqueio ocorre a partir desta segunda-feira (27) no cruzamento das Avenidas Saudade e 

Coronel Quito Junqueira. Agentes de trânsito vão orientar condutores e pedestres na região. | 

http://glo.bo/3I9PFw6 

 

G1 | Com alterações no tráfego, Rodovia Raposo Tavares tem 14 trechos em obras até o 

dia 5 de julho na região de Presidente Prudente; veja lista 

Cronograma de serviços da Cart poderá ter alterações em decorrência de fatores climáticos. | 

http://glo.bo/3a7B5sF 

 

Globoplay | Obras em avenida gera transtorno em Cianorte 

Moradora da cidade entrou em contato com a RPC para cobrar solução. | https://bit.ly/3RktkAn 

 

Globoplay | Começam obras de nova ponte de Joinville 

Começam obras de nova ponte de Joinville. | https://bit.ly/3uj76EY 

 

Globoplay | Obras em rodovia revoltam moradores de Salto 

As obras em um trecho da Rodovia Comendador Mário Dedini, também conhecida como 

Rodovia do Açúcar, em Salto (SP), deixaram os moradores de um bairro revoltados. O acesso, 

que antes era feito cruzando a rodovia, foi interditado. | https://bit.ly/3IcJNSH 

http://glo.bo/3OF0Uip
http://glo.bo/3I9WrCb
http://glo.bo/3ydfsiy
http://glo.bo/3bPG01u
http://glo.bo/3uluEZw
http://glo.bo/3yEOT7l
http://glo.bo/3NE2gbV
http://glo.bo/3I9PFw6
http://glo.bo/3a7B5sF
https://bit.ly/3RktkAn
https://bit.ly/3uj76EY
https://bit.ly/3IcJNSH


 

 

 

Globoplay | Obras do PAC retornam em Porto Velho 

Obras devem melhorar abastecimento de água. | https://bit.ly/3yfQJKd 

 

Globoplay | Obras de ligação entre Calçadão e Camelódromo continuam 

Situação segue mexendo com o trânsito na região central de Presidente Prudente (SP). | 

https://bit.ly/3nyXm5w 

 

Globoplay | Pregão dos resíduos sólidos é impugnado em Presidente Prudente 

Uma das empresas interessadas apresentou questionamentos ao TCE-SP. | 

https://bit.ly/3NGsx9B 

 

R7 | Bolsonaro visita nesta sexta obras do Rodoanel em Feira de Santana 

Presidente segue agenda de compromissos pelo país; solenidades alusivas a obras de moradia 

e infraestrura tem sido destaque. | https://bit.ly/3AoPw65 

 

Agência Brasil | Presidente visita obras e assina programa de abastecimento na Bahia 

Cerca de R$ 10 milhões serão investidos em dessalinização de águas. | https://bit.ly/3nxiCZz 

 

Agência Brasil | Governo destina R$ 5,1 milhões para obras de saneamento em 9 estados 

Maior repasse vai para Rorainópolis, em Roraima. | https://bit.ly/3nCgUGg 

 

Correio Braziliense | Governo corre para realizar entrega de obras antes do período 

eleitoral 

Brasil já investiu 84,8% do orçamento em infraestrutura em 2022, disse o ministro Marcelo 

Sampaio, que destacou a entrega de 43 obras no país no primeiro semestre. Pasta promoveu 

evento de divulgação do balanço semestral nesta quinta-feira (30/6). | https://bit.ly/3Aooax6 

 

Estradas | Acesso da SP-065 à BR-381, em Atibaia (SP), ficará fechado até setembro, a partir 

desta segunda (4) 

Alteração é necessária para obras de adequação geométrica na alça, sentido Belo Horizonte 

(MG). | https://bit.ly/3uiect1 

 

Estradas | Trecho da SP-304 será interditado para obras, nesta sexta-feira (1º/7) 

De acordo com a concessionária Eixo SP, responsável pela rodovia, serviços serão realizados até 

as 16h, próximo ao pedágio, entre São Pedro e Santa Maria da Serra. | https://bit.ly/3NCgvOx 

 

Estradas | DER do Paraná anuncia vencedora da licitação para obras em União da Vitória 

De acordo com o Departamento, além das melhorias para prevenir a queda de rochas, trecho 

atingido da PRC-466 será deslocado em cerca de cinco metros, ficando próximo ao novo talude 

e ajudando em sua estabilização. | https://bit.ly/3NGLDg3 

 

Estradas | Concessionária gaúcha intensifica obras em rodovias, nesta semana 

De acordo com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), serviços incluem manutenção asfáltica e 

conservação da faixa de domínio. | https://bit.ly/3ukAD0I 

 

Estradas | Concessionária paulista realiza obras em 14 trechos da Raposo Tavares (SP-270) 

De acordo com a Cart, responsável pela rodovia, serviços serão feitos de terça (28) a terça-feira 

(5/7). | https://bit.ly/3bBp5je 

 

Estradas | Finalizada a obra de reconstrução de trecho da BR-330, em Ubatã (BA) 

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

totalmente interditado no final de 2021, após as águas romperem o bueiro e aterro existentes. | 

https://bit.ly/3AowZqD 
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Metrópoles | Ibaneis inaugura primeiras obras no Parque Burle Marx, no Noroeste 

O espaço conta agora com ilha de lazer, quadras esportivas, bancos e pergolados, além de 

guarita, banheiros, pórtico de entrada e paisagismo. | https://bit.ly/3af7YDB 

 

Metrópoles | Governistas cobram instalação de CPI sobre obras paradas do governo PT 

Trata-se de uma resposta à oposição, que protocolou mais cedo o pedido de abertura da CPI do 

MEC. | https://bit.ly/3OF0rNx 

 

Metrópoles | Ex-ministros de Bolsonaro inauguraram obra inacabada em Goiânia 

Praça poliesportiva foi inaugurada em agosto do ano passado. Meses após o evento, obras não 

foram finalizadas, e espaço é alvo de vandalismo. | https://bit.ly/3I9uwlQ 

 

Metrópoles | Obras no túnel: Avenida Central de Taguatinga será bloqueada nesta 2ª 

Trecho será interditado durante 24 horas na segunda-feira. De terça-feira a quinta-feira, no 

entanto, a interdição ocorrerá das 7h às 16h. | https://bit.ly/3NvMfVK 

 

Metrópoles | GDF lança obra de R$ 1,6 milhão para cuidados com a Feira do Guará 

Os feirantes também ganharam acesso a uma loja de serviços de conveniência do Banco de 

Brasília (BRB). | https://bit.ly/3OK91de 

 

Jornal de Brasília | Segunda etapa de obras do Parque Sul de Águas Claras são iniciadas 

O espaço vai começar a ganhar forma com a construção de quadras de vôlei de areia e de tênis 

e implantação de todo o paisagismo no local. | https://bit.ly/3yB0mon 

 

Jornal de Brasília | Infraestrutura entregou 43 obras concluídas no 1º semestre, diz 

ministro 

No primeiro semestre, foram concedidos 5 ativos na bolsa de valores, com previsão de 

investimentos da ordem de R$ 12 bi. | https://bit.ly/3ulrl4T 

 

Jornal de Brasília | Ibaneis assina ordens de serviço para obras em Planaltina 

Segundo o governador, até o final do mandato, em 31 de dezembro, 28 feiras estão 

programadas para serem entregues. | https://bit.ly/3ulhzQ9 

 

Agência Brasília | Túnel de Taguatinga beneficiará mais de 135 mil motoristas 

Residentes na cidade há mais de 50 anos se dizem na expectativa pela conclusão da obra e 

pelo impacto positivo no trânsito da região. | https://bit.ly/3yeeWRh 

 

Agência Brasília | GDF Presente executa obras de mobilidade em Ceilândia e Taguatinga 

Equipes do Polo Oeste 2 construíram um estacionamento na QNL 22, em Taguatinga, e 

nivelaram uma via na EQNM 3/5, em Ceilândia. | https://bit.ly/3OWNhLm 

 

Agência Brasília | Começa segunda etapa das obras do Parque Sul de Águas Claras 

O investimento é de R$ 2,8 milhões para a construção de espaços de lazer em uma área total 

de 30,2 mil m². | https://bit.ly/3OER3Jy 

 

Agência Brasília | Trânsito é liberado em obra do viaduto no Setor Policial Sul 

Liberação foi no viaduto 62, que faz a ligação entre o Setor Policial Sul e o Eixo W, 

popularmente chamado de “eixinho de cima”. | https://bit.ly/3a9Nf3Y 

 

Agência Brasília | Avançam obras de drenagem na Estrada Setor Policial Militar 

Com extensão de 8,5 mil metros lineares, sistema de escoamento de água pluvial terá galerias, 

tunnel liner e bacia de detenção; investimento nesta etapa é de R$ 47,9 milhões. | 

https://bit.ly/3Iduf1d 
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Agência Brasília | Para obra de contenção, ponte sobre o Rio Melchior será interditada 

Interdição terá início na próxima terça-feira (5/7), para serviços de recuperação da passagem, 

beneficiando cerca de 15 mil motoristas que trafegam no local diariamente; investimento é de 

R$ 2,5 milhões. | https://bit.ly/3R6xhbs 

 

Agência Brasília | Assista à assinatura de ordens de serviço para obras em Planaltina 

Ações serão voltadas para a manutenção da Feira de Hortifrúti da cidade e para a construção do 

bloco auxiliar do Hospital Regional de Planaltina. | https://bit.ly/3yfNSkt 

 

Agência Brasília | Crédito de R$ 495 milhões vai viabilizar 19 obras no DF 

Contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil foi assinado nesta segunda-feira (27) pelo 

governador Ibaneis Rocha. | https://bit.ly/3ycPzz9 

 

Estado de Minas Gerais | Área de escape do Anel Rodoviário: PBH anuncia adiamento na 

entrega da obra 

Com 81% da obra concluída, previsão é que a obra seja entregue em julho; prazo aumenta em 

um mês a programação inicial. | https://bit.ly/3yEOWQo 

 

Portal 27 | Governo investe R$ 76 milhões em obras do Viaduto do Complexo Viário de 

Carapina 

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, neste domingo (26), o início das obras 

de construção do Viaduto do Complexo Viário de Carapina, na Rodovia das Paneleiras. | 

https://bit.ly/3yfO9nv 

 

MidiaMax | Candidatos não podem comparecer em inaugurações de obras a partir deste 

sábado 

Normas definidas pelo TSE impedem que candidatos compareçam em inauguração de obras 

públicas. | https://bit.ly/3unSNyJ 

 

MidiaMax | Prefeitura de Sidrolândia fecha contrato de R$ 6 milhões para obras em 

estradas vicinais 

Extrato foi publicado pela prefeitura de Sidrolândia nesta sexta-feira. | https://bit.ly/3yDFw7E 

 

MidiaMax | Prefeita assina ordem de serviço para obras de revitalização da antiga 

rodoviária de Campo Grande 

A assinatura acontece nesta manhã de sexta-feira. | https://bit.ly/3RbQ1GS 

 

MidiaMax Obras em estradas vicinais vão custar R$ 6 milhões para prefeitura de 

Sidrolândia 

Resultado da licitação das estradas vicinais foi publicado nesta quarta-feira (29). | 

https://bit.ly/3NGDFDi 

 

MidiaMax | Prefeitura de Campo Grande abre licitação para realizar obras em praça do 

Bairro Santa Fé 

O objetivo é contratar uma empresa para reformar a quadra poliesportiva do local. | 

https://bit.ly/3yghOx6 

 

MidiaMax | Obras continuam na Rua 7 de Setembro nesta quarta em Campo Grande; veja 

trechos interditados 

Dois trechos passarão por interdição total. | https://bit.ly/3bMGYfb 
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MidiaMax | Prefeitura inicia novo trecho de obras na Rua Sete de Setembro em Campo 

Grande 

Prefeitura de Campo Grande inicia novo trecho de obras na Rua Sete de Setembro, nesta quarta-

feira (29). Segundo a administração municipal, as equipes das obras de requalificação da área 

central continuam os trabalhos na Rua Sete de Setembro nesta quarta-feira (29). | 

https://bit.ly/3Ir49rP 

 

Diário do Litoral | Novo Quebra-Mar: terceira etapa das obras em Santos começa em agosto 

O prazo para conclusão das obras é de 12 meses. | https://bit.ly/3bN2MXP 

 

Diário do Litoral | Na reta final, obras na Ponte dos Barreiros fecham o mês de junho com 

95% de serviços concluídos 

Cronograma para finalização da reforma segue mantido para final de julho. | 

https://bit.ly/3nCcZJy 

 

Diário do Litoral | Começam obras para modernizar a Ponte Edgard Perdigão, em Santos 

Os trabalhos serão realizados em etapas para não comprometer a prestação de serviços. | 

https://bit.ly/3yhMqxY 

 

Engeplus | Unesc lança obras de ampliação da Clínica de Medicina 

Estrutura, que atende 50 mil pessoas por ano, irá dobrar a capacidade. | https://bit.ly/3bBpYbw 

 

Engeplus | Prefeito Franqui Salvaro assina ordens de serviço de mais de R$ 12 milhões 

Confira as obras autorizadas a terem início no município. | https://bit.ly/3NGpq1p 

 

Dcmais | Prefeitura realiza obras de manutenção em terminais 

A Prefeitura de Ponta Grossa iniciou, nos últimos dias, uma série de obras de manutenção nos 

terminais do transporte coletivo do Município. | https://bit.ly/3NA2Vvf 

 

Dcmais | Ivaí vai receber recurso para término das obras do Hospital Municipal 

O Governo do Estado autorizou um repasse de R$ 1,5 milhão para o município dos Campos 

Gerais. | https://bit.ly/3nBZlG9 

 

Dcmais | Obras na Silva Jardim devem durar mais 15 dias, diz prefeitura 

Orientação da prefeitura é que motoristas evitem passar pelo trecho enquanto durarem os 

serviços. | https://bit.ly/3R6eJYY 

 

Dcmais | Asfalto, pontes, viadutos: veja quais obras a Klabin vai executar na região 

A Klabin vai investir R$ 450 milhões em obras em na região dos Campos Gerais, em cidades 

como Telêmaco Borba, Imbaú, Jaguariaíva, Tibagi, Ortigueira, Arapoti, Curiúva, Ventania e Piraí 

do Sul, por exemplo. | https://bit.ly/3ygT3Rg 

 

Correio do Estado | Começam as obras para construção da Ponte Bioceânica; veja o vídeo 

A primeira estaca foi colocada na manhã de ontem (2), em Carmelo Peralta. | 

https://bit.ly/3AkopZR 

 

Campo Grande News | Com investimento de R$ 6,8 milhões, obras no Centenário começam 

em dez dias 

Prefeita Adriane Lopes (Patriota) assinou ordem de serviço no sábado. | https://bit.ly/3OIHLw7 

 

Campo Grande News | Prefeita autoriza obras na antiga rodoviária nesta sexta-feira 

Empresa tem 30 dias para começar serviço, que custará R$ 16 milhões. | https://bit.ly/3yBRw9Y 
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Campo Grande News | Prefeitura começa a construir ponte em avenida interditada há 4 

meses 

Aterro da Hayel Bon Faker sobre Córrego Laranja Doce foi levado pela chuva em março; obra 

começou hoje. | https://bit.ly/3Amjho8 

 

Campo Grande News | Dois trechos da Rua 7 de Setembro fecham nesta terça para obras 

O primeiro trecho fechado será entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio. No local serão feitos 

remendos superficiais no asfalto. | https://bit.ly/3nTV9SB 

 

---- 
 
Obs.: Até o dia 2 de outubro, em razão das regras de divulgação em período eleitoral, não será 

possível clipar matérias dos seguintes sites: DNIT, Polícia Federal, Agência Estadual de Notícias 

do Paraná, Governo do Estado do Pará e Notícias do Acre. 

https://bit.ly/3Amjho8
https://bit.ly/3nTV9SB

