
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 
- 1 a 30 de setembro de 2022 – 

 
 

• IBRAOP 
 

 
IBRAOP | ENAOP 2022: Grupo do Ibraop encerra evento com mesa de debates e lançamento 
de e-book sobre o NMLSB 
Uma mesa de debates formada pelos membros do grupo de trabalho constituído pelo Ibraop para 
elaborar produções técnicas relacionadas ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico irá encerrar 
o Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o ENAOP 2022. O evento – que será 
realizado entre os dias 24 e 26 de outubro, em Brasília | https://bit.ly/3fAKISN 
 
IBRAOP | TCM-PA é o mais novo filiado do Ibraop 
A filiação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ao Ibraop foi formalizada nesta 
segunda-feira, dia 26 de setembro, pela conselheira presidente Mara Lúcia Barbalho da Cruz e 
pelo presidente Anderson Uliana Rolim. O Termo de Filiação tem vigência de cinco anos, portanto, 
até 2027 | https://bit.ly/3dKTNIo 
 
IBRAOP | Ibraop convoca associados para Assembleia Geral Ordinária no dia 25 de outubro 
O Ato de Convocação foi aprovado pela Diretoria Executiva e publicado nesta segunda-feira, dia 
26. Entre os assuntos em pauta estão a análise da prestação de contas do exercício de 2021, a 
definição de prioridades e a aprovação do orçamento para o exercício de 2023 | 
https://bit.ly/3rf7jXu 
 
IBRAOP | Ibraop conhece experiência do TCE-PE no controle dos serviços de tratamento de 
RSU 
A atuação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) no controle dos serviços de 
tratamento de resíduos sólidos urbanos foi apresentado ao Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas (Ibraop) pelo auditor Pedro Teixeira, nesta terça-feira (20). Essa foi a última de 
uma série de reuniões virtuais que veem sendo realizadas para aquecer o debate para o ENAOP 
2022 | https://bit.ly/3fA3PMJ 
 
IBRAOP | Comissão organizadora do ENAOP 2022 assina contrato com empresa 
especializada em eventos 
A Comissão Organizadora do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas se reuniu 
na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) – local onde será realizado o evento – 
nesta terça-feira, dia 19 de setembro | https://bit.ly/3e2Npfu 
 
IBRAOP | Região Norte: Ibraop participa do quarto encontro regional pelos 30 anos da 
Atricon 
Para dar continuidade às participações do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas nos 
encontros regionais realizados em comemoração aos 30 anos da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas (Atricon), o presidente Anderson Uliana Rolim esteve no Tribunal de Contas 
do Amazonas (TCE-AM), que sediou a Edição Norte do evento, no dia 14 de Setembro | 
https://bit.ly/3Ee2sxJ 
 
IBRAOP | Membros do Ibraop integram comissão responsável pela revisão da Resolução 
Atricon nº 04/2015 
Cinco dos 10 colaboradores designados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil para revisar a Resolução Atricon nº 04/2015 são membros do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop). O objetivo é aperfeiçoar as diretrizes de controle externo 



 

 

relacionadas à temática da norma: “Planejamento e execução de obras e serviços de engenharia” 
| https://bit.ly/3BEP3gt 
 
IBRAOP | Ibraop se reúne com presidentes da Atricon e do TCE-AL em Maceió 
As reuniões se deram por ocasião da realização do Seminário “A integração do Superior Tribunal 
de Justiça com os órgãos de controle”, o terceiro de cinco encontros regionais realizados pela 
Atricon em comemoração aos seus 30 anos de fundação | https://bit.ly/3QE82Mn 
 
IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado do Alagoas é o 31º a se filiar ao Ibraop 
Os presidentes do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, e do TCE-AL, conselheiro Otávio Lessa de 
Geraldo Santos, formalizaram a parceria entre as instituições nesta quinta-feira (dia 8 de 
setembro). Este é o 31º Tribunal de Contas filiado ao Ibraop | https://bit.ly/3RFBanT 
 
IBRAOP | Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas 
Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 
2022, que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, em Brasília (DF) | 
https://bit.ly/3S2hmLd 
 
IBRAOP | Atuação do TCE-PE no controle dos serviços de saneamento básico é apresentada 
ao Ibraop 
A experiência do TCE-PE na realização de auditorias de saneamento básico foi apresentada ao 
Ibraop pelos auditores Paulo Henrique Pessoa Cavalcanti e Alfredo César Montezuma Batista Belo, 
nesta terça-feira (6). Reuniões virtuais como essa estão sendo realizadas para aquecer o debate 
sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico – tema central do ENAOP 2022 | 
https://bit.ly/3U7W7cI 
 
IBRAOP | Ibraop prestigia seminário realizado em comemoração aos 30 anos da Atricon 
O presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, participou do Seminário “Os desafios do controle 
externo no Estado Democrático de Direito”, nesta quinta-feira (1º), em São Paulo (SP). O evento 
faz parte de uma série de cinco encontros regionais realizados em comemoração aos 30 anos da  
Atricon | https://bit.ly/3Db0aih 
 
IBRAOP | TCE do Rio Grande do Norte é o mais novo filiado do Ibraop 
A filiação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN) ao Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) foi formalizada no dia 31 de outubro pelo conselheiro 
presidente Paulo Roberto Chaves Alves e pelo presidente Anderson Uliana Rolim. O Termo de 
Filiação tem vigência de cinco anos, portanto, até 2027 | https://bit.ly/3BbWxGi 
 

 
• SITES DE PARCEIROS 

 
 
ATRICON | Rádio Justiça: ENAOP debaterá o novo marco legal do saneamento 
Estão abertas as inscrições para o Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas, o 
ENAOP 2022. Neste ano, o tema central é o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. As palestras 
acontecem dos dias 24 a 26 de outubro, na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal | 
https://bit.ly/3SRNOAR 
 
ATRICON | TCE-CE e Universidade Federal testam novos procedimentos para analisar a 
qualidade das rodovias estaduais 
Esta atividade em campo faz parte do novo ciclo do Projeto Cientista Chefe Infraestrutura Viária, 
uma parceria entre o TCE-CE, a UFC e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap) | https://bit.ly/3C9jqui 



 

 

 
ATRICON | TCE-GO fará auditorias na Saneago e na área de pessoal de órgãos públicos 
A auditoria na Saneago será de natureza operacional e vai avaliar a eficiência e a efetividade na 
implantação e ampliação da infraestrutura do sistema de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, pertencente ao programa Saneamento e Sustentabilidade | https://bit.ly/3M3oNzW 
 
ATRICON | Atricon, TCE-RO, TCE-AM e Transparência Internacional lançam diretrizes para 
atuação do Controle Externo da Gestão Ambiental 
A publicação eletrônica integra o esforço das instituições em desenvolver ações conjuntas com o 
objetivo de ampliar e aperfeiçoar as atividades de fiscalização dos Tribunais de Contas na área 
ambiental | https://bit.ly/3SSrpCS 
 
ATRICON | Técnicos do TCE-RS e TCE-SP debatem fiscalização de rodovias 
Durante o encontro, os técnicos gaúchos conheceram o trabalho realizado pelo órgão de controle 
paulista na fiscalização dos contratos de conservação rodoviária gerenciados pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem de SP (DER-SP) | https://bit.ly/3yeWVmu 
 
IRB | Estão abertas as inscrições para o Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas – ENAOP 2022 
O Instituto Rui Barbosa (IRB) está apoiando a realização do “Encontro Técnico Nacional de 
Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 2022”, promovido pelo Ibraop, em parceria com o TCDF, e 
ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de outubro, na sede do TC-DF, abordando como tema central o 
“Novo Marco Legal do Saneamento Básico” | https://bit.ly/3V20xC9 
 
ABRACOM | Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas 
Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 
2022, que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, em Brasília (DF). O evento 
terá o Novo Marco Legal do Saneamento Básico como tema central | https://bit.ly/3e41ZU9 
 
CNPTC | Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas 
Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 
2022, que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, em Brasília (DF). O evento 
terá o Novo Marco Legal do Saneamento Básico como tema central | https://bit.ly/3SYeNdB 
 
DNIT | Obra da 2ª Ponte de Foz do Iguaçu está 94% concluída 
O investimento total é de R$ 462 milhões oriundos de parceria com a usina hidrelétrica Itaipu 
Binacional | https://bit.ly/3Rxi7uZ 
 
 

• SITES DOS TCS 
 

 
TCE-AL | Tribunal de Contas e Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas assinam 
Termo de Filiação 
Buscando desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras 
públicas, o Tribunal de Contas de Alagoas e o Ibraop assinaram um Termo de Filiação. O 
documento foi assinado pelo Presidente do TCE-AL, conselheiro Otávio Lesa, e pelo Presidente 
do Ibraop, Anderson Uliana Rolim | https://bit.ly/3CaXChR 
 
 
 



 

 

TCM-GO | Goinfra atualiza tabela de preços de obras civis e rodoviárias 
O presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, participou da cerimônia de apresentação dos 
documentos que são referência para secretarias, prefeituras e empresas do setor de construção 
| https://bit.ly/3Cv1QCC 
 
TCM-GO | Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas 
As vagas são limitadas a 170 pessoas: o número de assentos do Plenário do TCDF. Acesse o 
hotsite do evento – https://www.ibraop.org.br/enaop2022/ – e garanta a sua | 
https://bit.ly/3e7170Q 
 
TCE-GO | Novo Marco Legal do Saneamento Básico é tema de evento em Brasília 
Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Enaop). 
O hotsite do encontro, onde estão sendo feitas as inscrições, mostra que a edição da Lei Federal 
nº 14.026/2020 trouxe diversos desafios à administração pública e, por consequência, ao 
controle externo brasileiro | https://bit.ly/3T0kkQV 
 
TCE-GO | TCE-GO fará auditorias na Saneago e na área de pessoal de órgãos públicos 
O Diário Eletrônico de Contas, órgão oficial de publicações e divulgações do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-GO), trouxe portarias que autorizam a realização de duas auditorias. Uma na 
Saneago, sob a relatoria do conselheiro Celmar Rech, e outra na área de pessoal (folhas de 
pagamento) nos órgãos e entidades sob a relatoria do conselheiro Saulo Mesquita | 
https://bit.ly/3EgOMlv 
 
TCE-GO | Gestão de resíduos é tema de palestra para terceirizados do TCE-GO 
A conversa foi ministrada pela servidora Marize Faleiro, membro do Comitê de Sustentabilidade 
do TCE-GO, com apoio da coordenadora da Escola Superior de Controle Externo Aélson 
Nascimento (Escoex), Jaqueline Nascimento | https://bit.ly/3rO8NbT 
 
TCE-GO | TCE Sustentável destaca importância da coleta seletiva 
O TCE Sustentável desta semana tira as dúvidas sobre o processo de descarte das embalagens 
recicláveis para a correta adesão à coleta seletiva, bem como também alerta sobre os cuidados a 
serem tomados com a saúde dos catadores | https://bit.ly/3MagcLJ 
 
TCE-MT | TCE-MT e CGE planejam atuação conjunta em obras de infraestrutura 
Novelli considera salutar a união de esforços na medida em que as potencialidades do controle 
externo e interno podem ser complementares em relação ao objeto analisado  
| https://bit.ly/3V1rCWf 
 
TCE-BA | ECPL promove curso de obras e serviços de engenharia na nova Lei de Licitações e 
Contratos 
o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) promove, entre os dias 18 e 20 de outubro, na 
sala de treinamento, das 14h às 17h, o curso “Obras e Serviços de Engenharia na Nova Lei de 
Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)” | https://bit.ly/3Vf0O59 
 
TCE-BA | Auditoria do TCE garante água potável para comunidade estudantil 
Projeto Sede de Aprender, que visa garantir o fornecimento de água potável nas escolas da rede 
pública em todo o país. Capitaneado pela Atricon, o projeto conta ainda com o apoio do Instituto 
Rui Barbosa, do Sistema Tribunais de Contas e do Ministério Público | https://bit.ly/3fNX1v1 
 
TCE-CE | Análise da qualidade das rodovias foi tema do 2º Workshop do Programa Cientista 
Chefe 
A parceria entre o TCE Ceará e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap), a partir do projeto Cientista Chefe, promove inovação no setor público | 
https://bit.ly/3VadWYX 



 

 

 
TCE-CE | TCE Ceará e Universidade Federal testam novos procedimentos para analisar a 
qualidade das rodovias estaduais 
Esta atividade em campo faz parte do novo ciclo do Projeto Cientista Chefe Infraestrutura Viária, 
uma parceria entre o TCE Ceará, a UFC e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap) | https://bit.ly/3CDPEzC 
 
TCE-PR | Estão abertas as inscrições para o Enaop, que discutirá Nova Lei do Saneamento 
O Enaop terá o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020) como tema central 
das discussões. Na ocasião, será lançado um e-book (livro eletrônico) contendo 12 artigos 
produzidos por servidores de diferentes Tribunais de Contas a respeito do tópico | 
https://bit.ly/3yHlU2r 
 
TCE-PR TCE-PR sanciona falhas na execução de obra na Ceasa de Foz do Iguaçu 
Dentre as possíveis falhas constatadas, os conselheiros confirmaram a existência de duas: a ilegal 
subcontratação integral da execução do objeto por meio da empresa contratada para realizar as 
obras; e a ocorrência de sobrepreço | https://bit.ly/3SHMb8G 
 
TCE-PR | Sesp deve apurar responsabilidades sobre falhas em obra inacabada em Curitiba 
Objetivo é apurar a responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos em 
irregularidades detectadas na construção do quartel do Corpo de Bombeiros da Cidade Industrial 
de Curitiba (CIC) | https://bit.ly/3C9Jp4R 
 
TCE-PR | TCE-PR faz auditorias sobre saneamento na Região Metropolitana de Maringá 
O TCE-PR promoveu, por meio de sua Coordenadoria de Auditorias (CAUD), fiscalizações 
presenciais a respeito do tema do saneamento básico em dois municípios da Região 
Metropolitana de Maringá entre os dias 20 e 22 deste mês | https://bit.ly/3Cg7xmF 
 
TCE-PR | TCE-PR realizará auditoria presencial sobre o tema da mobilidade urbana 
A auditoria in loco tem como objetivo avaliar o planejamento e a implementação da Política 
Municipal de Mobilidade Urbana quanto a seu alinhamento aos princípios e diretrizes 
estabelecidos na Política Nacional de Mobilidade (Lei n° 12.587/2012) | https://bit.ly/3CxOZiV 
 
TCE-PE | Auditoria constata fim de lixão no município de Flores 
A defesa da prefeitura alegou que o destino final do lixo é o aterro de Salgueiro, mas que 
moradores residentes no entorno do lixão da cidade continuavam jogando seus resíduos 
domiciliares no local, mesmo após a colocação de uma placa de proibição pela prefeitura  
https://bit.ly/3SOeiTB 
 
TCE-PE | Petrolândia realiza melhorias em aterro após atuação do TCE 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas julgou regular o cumprimento de um Termo de Ajuste 
de Gestão (TAG) assinado pelo prefeito de Petrolândia, Fabiano Jaques Marques, pelo qual se 
comprometeu a definir etapas e prazos para regularização do Aterro Sanitário da localidade  
https://bit.ly/3CBQ0qk 
 
TCM-SP | Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas  
O evento terá o Novo Marco Legal do Saneamento Básico como tema central  | 
https://bit.ly/3e9z4hB 
 
TCM-SP | Inscreva-se para o Ciclo de Debates sobre a Concessão da Gestão de Resíduos 
Sólidos em SP 
Constam da programação cinco encontros virtuais, sempre às terças e quintas-feiras, das 17h às 
19h, a partir do próximo dia11 de outubro | https://bit.ly/3C7dwtO 
 



 

 

TCDF | Estão abertas as inscrições do ENAOP 2022 
Estão abertas as inscrições do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – ENAOP 
2022, que será realizado pelo Ibraop e pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos dias 24, 
25 e 26 de outubro, no Plenário do TCDF | https://bit.ly/3CDqGA1 
 
TCE-PI | TCE-PI disponibiliza questionário para diagnóstico de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis no Piauí 
Por meio do sistema Capture, o questionário fará um levantamento de informações sobre a 
situação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis do estado do Piauí, para ser 
respondido até o dia 10 de outubro de 2022 | https://bit.ly/3SJqXY1 
 
 

• SITES DE NOTÍCIAS 
 

 
Isto É Dinheiro | Lula: O máximo que Bolsonaro fez foi terminar obras nossas 
Em crítica às obras concluídas na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato à 
Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o máximo que o 
chefe do Executivo fez foi finalizar obras iniciadas nas gestões do PT e que não foram concluídas. 
| https://bit.ly/3E4Vlrm 
 
G1 | Prefeitura de Marília anuncia fim do transbordo dos resíduos sólidos 
Após conquista da Certificação Ambiental, administração municipal segue investindo em ações 
sustentáveis. | http://glo.bo/3Rv4k8g 
 
G1 | Sindicato da Construção Civil pede mais áreas de descarte de resíduos sólidos 
De acordo com o Sinduscon, no DF, foram depositadas mais de 2,5 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos na construção civil da Unidade de Recebimento de Entulhos. | 
http://glo.bo/3SJ19eI 
 
G1 | Em Itaboraí, Rodrigo Neves promete concluir as obras do Comperj 
Além de prometer concluir as obras, ele também disse que vai garantir um programa de renda 
mínima no Rio, além de aumentar o salário mínimo regional para acima de R$ 1,5 mil. | 
http://glo.bo/3fBEnXi 
 
G1 | Ruas de Vicente de Pires ainda estão em obras. 
Pelo menos 4 ruas ainda passam por obras. | http://glo.bo/3e3hThu 
 
G1 | Obras do aeroporto de Aracaju devem ser finalizadas na metade de 2023, diz 
administração 
Dentro da reforma, além da modernização e climatização do terminal de passageiros, está a 
instalação de passarelas de embarque e ampliação da pista. | http://glo.bo/3SASKcU 
 
G1 | Licitação deve selecionar empresa para obras de restruturação do Restaurante Popular 
em Divinópolis 
Inicialmente, os envelopes serão abertos no dia 4 de outubro. Em anúncio nesta quarta-feira (14), 
o Executivo afirmou que o local voltará a oferecer comida a um preço mais baixo. | 
http://glo.bo/3SBUEdq 
 
G1 | Antonio Denarium promete entregar ao menos seis obras caso seja reeleito em Roraima 
Candidato do PP ao governo de Roraima foi o segundo a participar da série de entrevistas no g1. 
| http://glo.bo/3C7D21W 
 
G1 | Cláudio Castro visita obras do Rio Imagem em Nova Iguaçu e promete mais unidades 
pelo RJ 



 

 

Em conversa com engenheiros responsáveis pela construção, o candidato à reeleição pelo PL 
anunciou que o prédio, às margens da Via Dutra, vai ficar pronto em dezembro. 
 | http://glo.bo/3EeOPOW 
 
G1 | Obras do novo Fórum Criminal de Londrina estão 270 dias atrasadas, afirma TJ-PR 
Prédio deveria ficar pronto em novembro de 2021. Tribunal projeta entrega para março do ano 
que vem. | http://glo.bo/3UYrG9f 
 
G1 | Confira os trechos interditados para obras nesta terça-feira em Campo Grande 
As ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju receberão obras de fresagem e recapeamento. | 
http://glo.bo/3SVisc7 
 
G1 | Itapetininga começa semana com ruas e avenidas interditadas para obras de 
pavimentação; confira 
Prefeitura orienta que os motoristas utilizem vias secundárias durante o andamento das obras. | 
http://glo.bo/3SRmcv1 
 
G1 | Começam as obras de instalação da rede de água potável no Bairro Élisson Prieto em 
Uberlândia 
Ordem de serviço foi assinada no dia 16 de agosto, depois de a licitação ser concluída em julho. 
Rede levará água potável para todas as residências do antigo assentamento do Glória. | 
http://glo.bo/3C5nqfB 
 
G1 | Acesso da Avenida Brasil para a Francisco Bicalho fecha para obras; veja desvios 
Interdições começam na noite de sexta-feira (16). Confira as mudanças nos itinerários dos ônibus 
que circulam pela região. | http://glo.bo/3C8lQt4 
 
G1 | Governo de Pernambuco abre licitação para conclusão das obras do Complexo de Polícia 
Científica de Caruaru 
Segundo o Diário Oficial, empresas terão até o dia 14 de outubro para apresentar as propostas. 
| http://glo.bo/3M6UbgP 
 
G1 | Obras de reforma do Ceresp em Juiz de Fora serão concluídas em 2023 
Informação foi confirmada ao g1 nesta semana pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp). Unidade foi interditada após problemas na estrutura em março do ano passado; 
relembre o caso. | http://glo.bo/3SunfkO 
 
G1 | Interditada desde abril para obras, ponte sobre o Rio Pardo que liga Serrana a 
Altinópolis, SP, é liberada 
Liberação total para o tráfego de veículos aconteceu na manhã desta quinta-feira (15). Reforma 
foi necessária após vistoria constatar uma série de falhas na estrutura; relembre. | 
http://glo.bo/3BWZzi0 
 
G1 | Canteiros de obras atrapalham as passagens dos pedestres 
Em Águas Claras, parte da calçada foi destruída por causa de uma obra de construção de 
estacionamento do metrô. | http://glo.bo/3RxiFRB 
 
G1 | Alça de acesso à Av. do Aeroporto é interditada por sete dias para obras do novo ramal 
do VLT 
A intervenção que ocorre partir desta sexta-feira (16) será necessária para a execução da 
fundação de um pilar do elevado por onde passará o trem do novo ramal do VLT. | 
http://glo.bo/3rtHcwo 
 
G1 | Início das obras da rede de esgoto no Bairro Chácaras Panorama é anunciado em 
Uberlândia 



 

 

Nova rede terá cerca de 12 mil metros de extensão e deve beneficiar mais de 400 famílias. 
Previsão é que estrutura seja concluída em 18 meses. | http://glo.bo/3SPcmK8 
 
G1 | Clécio no JAP1: 'não vou desconstruir porque o povo não aguenta mais', diz sobre 
continuar obras da saúde; trecho 
Candidato do Solidariedade ao governo do Amapá foi sabatinado ao vivo nesta terça-feira (13). | 
http://glo.bo/3Crez9l 
 
G1 | STTU recua e diz que avenida Felizardo Moura não será fechada totalmente durante 
obras em Natal 
Via deverá continuar recebendo fluxo de veículos após início de obras no próximo domingo (18), 
mas secretário orienta que população busque rotas alternativas. | http://glo.bo/3SwQK5n 
 
G1 | Trechos da Rodovia Raposo Tavares ficarão interditadas no fim de semana para obras 
de recuperação de pavimento em Regente Feijó 
Os serviços serão executados das 7h às 17h, com liberação do fluxo no período noturno. Em 
caso de chuva, os serviços serão reprogramados. | http://glo.bo/3UXIZao 
 
G1 | DAE suspende fornecimento de água e interdita trânsito no centro de Bauru para obras; 
veja desvios e itinerários 
Interdição neste sábado (17) é necessária para viabilizar trabalhos de substituições das 
tubulações de água e esgoto localizadas no cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com a Rua 
Araújo Leite. Previsão de conclusão é para o final da tarde. | http://glo.bo/3fsGSuT 
 
G1 | Obras da Sanepar podem afetar abastecimento de água em bairros de Curitiba e 
Almirante Tamandaré até quinta-feira (15) 
Segundo a companhia, nos três dias, serviço começa às 8h, e normalização do abastecimento 
deve ocorrer até 23h; nesta terça (13), bairros afetados são São Braz, Butiatuvinha, Cajuru e Santa 
Felicidade. | http://glo.bo/3EaAFhC 
 
G1 | Trechos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto recebem obras de reparo a partir 
desta segunda-feira 
Os trabalhos na Rodovia Ayrton Senna serão realizadas entre o km 11 e km 60. Já na Rodovia 
Carvalho Pinto, os serviços acontecem entre o km 61 e km 134. | http://glo.bo/3V1FiAo 
 
G1 | Prefeitura de Porto Alegre apresenta projeto que estabelece prazo para obras da OAS 
no entorno da Arena e no Olímpico 
Construtora terá um ano para aprovar um cronograma de execução das contrapartidas previstas 
no acordo para construção da Arena e demolição do Olímpico. | http://glo.bo/3M1kBAw 
 
G1 | Avenida Rodrigues Alves é interditada para obras de recuperação nesta terça-feira; 
confira as mudanças no trânsito 
A partir das 7h, a avenida estará interditada entre as ruas Saint Martin e Antonio Alves, em ambos 
os sentidos. | http://glo.bo/3rueNGg 
 
G1 | Trecho da Marginal Pinheiros ficará interditado entre a noite desta segunda e manhã 
de terça para obras do monotrilho 
A interdição vai ocorrer entre a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio até a Ponte Otávio Frias de 
Oliveira (Ponte Estaiada), no sentido Castelo Branco. O bloqueio da via vai ser das 21h30 até as 
4h desta terça-feira (13). | http://glo.bo/3SU8CqG 
 
G1 | Obras em cratera são finalizadas e avenida é liberada em Porto Alegre 
Rompimento de rede puvial na Avenida Loureiro da Silva abriu buraco de 2,5 metros de 
profundidade. Reparo levou 34 dias. | http://glo.bo/3rqiNYi 
 



 

 

G1 | Trânsito na Augusto Montenegro é interditado para obras em Belém; veja explicações 
Alteração é para dar prosseguimento às obras da avenida, de acordo com a Semob, e deve durar 
45 dias. | http://glo.bo/3CrR0xc 
 
G1 | Rodovia Rio-Santos tem trechos com obras em Ubatuba; veja como fica o tráfego 
Motoristas devem ficar atentos ao tráfego nos trechos com obras. | http://glo.bo/3UYb8OD 
 
G1 | Estado tem 2 anos para terminar obras da Escola Ana Salles em Juiz de Fora 
Decisão da Justiça foi divulgada após Ministério Público de Minas Gerais ingressar uma Ação Civil 
Pública após constatar irregularidades na unidade de ensino. O g1 procurou a Secretaria Estadual 
de Educação. | http://glo.bo/3CwFlxe 
 
G1 | Trecho da Rua Nunes Valente vai ser bloqueado devido a obras da Cagece nesta 
segunda-feira em Fortaleza 
A interdição terá duração de 30 dias. | http://glo.bo/3M34YIU 
 
G1 | Obras provocam alterações no trânsito de veículos na região dos bairros Ana Jacina e 
Novo Prudentino, em Presidente Prudente 
Serviços realizados pela Cart Concessionária de Rodovias ocorrerão na PSP 397, a Avenida 
Comendador Alberto Bonfiglioli, a partir desta quinta-feira (8). | http://glo.bo/3e6WIej 
 
G1 | Obras de revitalização do Mercado Municipal de Santos começaram nesta quinta 
Primeira etapa focará nas fachadas e cobertura do antigo prédio. | http://glo.bo/3yftml4 
 
G1 | Obras na rodovia Anchieta paralisam o trânsito na saída de Santos, SP 
Congestionamento segue até a interligação, na altura de Cubatão (SP). | http://glo.bo/3fGRgiH 
 
G1 | MPRJ investiga e pede afastamento de Secretário de Obras de Casimiro de Abreu por 
suspeita de improbidade administrativa 
O Ministério Público cumpre, nesta terça-feira (6), mandados de busca e apreensão em endereços 
de Rafael Jardim e Adelson Monteiro, que também trabalhava na pasta de obras. | 
http://glo.bo/3SzdLVw 
 
G1 | Ipaam libera inícios de obras no 'trecho do meio' da BR-319, no AM 
Localizado entre os quilômetros 250 e km 655,7, o "trecho do meio" é o mais crítico da rodovia. 
| http://glo.bo/3rpLMeY 
 
 
 
G1 | Marília Arraes promete finalizar obras e investir R$ 700 milhões na recuperação de 
hospitais 
Candidata do Solidariedade cumpriu agenda de campanha no Recife, nesta sexta (2). | 
http://glo.bo/3SOD3iJ 
 
G1 | Trevo de Barão Geraldo, em Campinas, tem bloqueios para obras noturnas neste fim de 
semana; veja esquema 
Intervenções irão ocorrer sempre no período das 22h às 5h, para minimizar impactos no trânsito. 
| http://glo.bo/3EfBBBk 
 
G1 | Túnel do San Martin é bloqueado para trânsito nesta quinta (1º) por conta de obras em 
Ponta Grossa 
Obras ocorrem até 18h desta quinta. No período, prefeitura faz sinalização para motoristas. | 
http://glo.bo/3V31jPl 
 



 

 

G1 | MP apura corrupção de R$ 15 milhões e fraude em licitações de obras na Prefeitura de 
Formosa entre 2017 e 2018 
Foram apreendidos documentos, computadores e celulares. Segundo as investigações, empresas 
combinavam quem ia ganhar licitação e repassavam porcentagem a outros envolvidos. | 
http://glo.bo/3SA1dgq 
 
G1 | Obra do Metrô desaba e abre cratera na Marginal Tietê 
Não houve feridos. Marginal Tietê está bloqueada no sentido Ayrton Senna. De acordo com o 
secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo José Galli, a galeria de esgoto que passava 3 
metros acima da máquina de escavação conhecida como 'tatuzão' se rompeu. | 
https://glo.bo/3J2DGj2 
 
Globoplay | Obras paralisadas em Buritis 
Escolas estão sem atividades por conta das obras. | https://bit.ly/3M5fyPu 
 
Globoplay | Collor fala sobre obras inacabadas no governo 
TV Gazeta entrevista candidatos ao governo de Alagoas. | https://bit.ly/3fDvEUG 
 
Globoplay | Obras de asfalto em bairros de Curitiba 
Intervenções mexem com o trânsito de algumas ruas hoje. | https://bit.ly/3Rs56mx 
 
Globoplay | Nunes Valente tem trecho bloqueado para obras 
Interdição é entre as ruas Torres Cãmara e Afonso Celso e deve durar 30 dias. | 
https://bit.ly/3UZuVNB 
 
Globoplay | Obras na Felizardo Moura começaram hoje 
Obras na Felizardo Moura começaram hoje. | https://bit.ly/3C3Msvq 
 
Globoplay | Obras da ponte entre Penha e Navegantes é paralisada 
Trabalhadores pararam serviço por falta de pagamento. | https://bit.ly/3RzXqOS 
 
Globoplay | Obras de alargamento na zona norte continuam em Joinville 
Obras de alargamento na zona norte continuam em Joinville. | https://bit.ly/3y8wX43 
 
Globoplay | Começam as obras de revitalização do Museu Fritz Müller 
Espaço deve ficar fechado por prazo inicial estimado em 2 meses. | https://bit.ly/3e11v0T 
 
Globoplay | Veja como estão as obras do aquaviário em Vitória 
Construção das estações de embarque e desembarque está em andamento. | 
https://bit.ly/3Ryq0QV 
 
Globoplay | Calçadas do entorno da Catedral de Londrina estão em obras 
Reformas em calçadas e canteiro interditaram o tráfego. | https://bit.ly/3e6VqzZ 
 
Globoplay | 'Recicla': encontre locais para o descarte correto de resíduos sólidos 
Não sabe onde descartar lâmpadas, pilhas, pneus e eletroeletrônicos? Baixe o app 'Você Na RPC' 
para ter acesso aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) disponíveis. | https://bit.ly/3V34iHO 
 
DNIT | Obras de implantação do Contorno do Mestre Álvaro, no Espírito Santo, estão 57% 
concluídas 
O valor de investimento é de 456,4 milhões. | https://bit.ly/3fDeuX9 
 
DNIT | Obra da 2ª Ponte de Foz do Iguaçu está 94% concluída 
O investimento total é de R$ 462 milhões oriundos de parceria com a usina hidrelétrica Itaipu 
Binacional. | https://bit.ly/3Rxi7uZ 



 

 

 
Gazeta Web | Governo Federal envia R$ 88 mil para obras na cidade de Capela 
Recursos serão destinados para o restabelecimento da trafegabilidade e deve atender quase duas 
mil pessoas. | https://bit.ly/3LTaP3n 
 
Estradas | BR-163, no MS, recebe obras de manutenção nesta quarta-feira (14) 
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/3SLZGDE 
 
Estradas | BR-163 e BR-230 recebem obras de conservação nesta semana, em MT e PA 
De acordo com a concessionária, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; 
sinalização vai garantir mais segurança aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3E4nrTv 
 
Estradas | BR-116 terá obras na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), nesta semana 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços vão 
alterar o tráfego. | https://bit.ly/3rlPhTL 
 
Estradas | Concessionária prossegue com obras na BR-163, em MS, nesta sexta (9) 
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/3fxB7Mr 
 
Estradas | Obras na BR-101 garante mais segurança aos usuários, em Angra dos Reis (RJ) 
De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, serviços estão sendo feitos nos km 
447, 449 e 453 na região de Conceição de Jacareí, e no km 476, em Jacuecanga. | 
https://bit.ly/3dOxl13 
 
Estradas | Trevo de Barão Geraldo, em Campinas, terá obras sexta (2) e sábado (3) 
De acordo com a concessionária responsável pelo Corredor D. Pedro I, serviços serão realizados 
no período das 22h às 5h. | https://bit.ly/3BSF2ex 
 
Estradas | Concessionária finaliza obras em acessos na BR-101, em Imbituba (SC) 
De acordo com a ViaCosteira, usuários têm mais segurança ao trafegarem pelos locais. | 
https://bit.ly/3BUq9bp 
 
Metrópoles | TCDF autoriza retomada de licitação para obras no balão da Esaf 
Inicialmente, o pregão estava previsto para ocorrer em 25 de julho deste ano, mas foi suspenso 
após o TCDF encontrar irregularidades. | https://bit.ly/3fysktV 
 
 
 
Jornal de Brasília | Ibaneis anuncia obras de recuperação da DF-180 
A obra de recuperação da via está em fase final de licitação e tem previsão de ser iniciada ainda 
neste ano. | https://bit.ly/3BY9LH4 
 
Jornal de Brasília | Lula: O máximo que Bolsonaro fez foi terminar obras nossas 
Em aceno ao eleitorado gaúcho, o ex-presidente afirmou que as gestões do PT foram as que mais 
destinaram verbas. | https://bit.ly/3RpwH7S 
 
Jornal de Brasília | Obras desenvolvem Ceilândia e Taguatinga 
Entre as principais obras feitas nas regiões estão a construção do túnel de Taguatinga e a reforma 
da Avenida Hélio Prates. | https://bit.ly/3E4NHNF 
 
Portal Correio | Prefeitura de Pirpirituba avança com obras e serviço e anuncia reforma de 
Escola Municipal, pavimentação e construção de UBS na zona rural 



 

 

Prefeito Denílson de Freitas, entregará nos próximos dias a EMEF José Coutinho, toda revitalizada 
e com sistema de climatização. | https://bit.ly/3dYqPVo 
 
Portal Correio | Prefeitura de Santa Rita inicia obras de pavimentação de 100% das ruas de 
Odilândia 
A Prefeitura de Santa Rita iniciou as obras de pavimentação de cem por cento das ruas de 
Odilândia, distrito da zona rural que tem em torno de 7.500 moradores. | https://bit.ly/3rmwPdw 
 
Portal Correio | Prefeito autoriza obras de pavimentação em 180 ruas e chega a 587 vias 
com serviços iniciados ou entregues 
Com o ato, a gestão alcança o número de 587 vias com obras iniciadas, entregues ou autorizadas. 
A ação encerra as comemorações pelos 437 anos de João Pessoa.  | https://bit.ly/3UQgFH0 
 
Portal 27 | Prefeitura de Anchieta avança com obras de pavimentação no bairro Guanabara 
O valor do convênio, celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado, é de R$ 
6.581.793,06. | https://bit.ly/3e3PcRp 
 
Portal 27 | Estado libera R$ 8 milhões para obras, projetos e equipamentos em Anchieta 
esse valor foi divido da seguinte forma: R$ 5 milhões para obras de drenagem e pavimentação 
de ruas no balneário de Castelhanos; R$ 2,5 milhões para aquisição de uma patrol, uma pá 
carregadeira e um caminhão caçamba, esse entregue em agosto. | https://bit.ly/3dXwPOi 
 
MidiaMax | Obras de recapeamento no Centro devem ser concluídas no próximo dia 30 
Ao todo, mais de 25,7 quilômetros de asfalto já foram recapeados na área. | https://bit.ly/3fEsfFb 
 
MidiaMax | Obras no Servimed podem custar mais de R$ 1 milhão e prefeitura retoma 
licitação 
A informação foi divulgada no Diogrande, Diário Oficial da Capital. | https://bit.ly/3fyJKGI 
 
MidiaMax | Sem asfalto, duas ruas do bairro Oliveira ficam para segunda etapa de obras 
O bairro recebe obra de pavimentação, que teve investimento de R$ 7 milhões em asfalto. | 
https://bit.ly/3CrRi7i 
 
MidiaMax | Sete Quedas irá gastar R$ 631 mil em obras de recapeamento em quatro ruas do 
município 
O contrato para a realização das obras possui vigência de um ano. | https://bit.ly/3UTvnNn 
 
MidiaMax | Batayporã abre licitação e deve gastar mais de R$ 690 mil em obras de drenagem 
Valor previsto inclui todas as despesas decorrentes durante o trabalho. | https://bit.ly/3C3UiW0 
 
MidiaMax | Casa do Artesão já tem 60% das obras de revitalização concluídas 
Ao todo, serão R$ 2,2 milhões investidos em melhorias no prédio que tem mais de 40 anos. | 
https://bit.ly/3M18seT 
 
MidiaMax | Obras interditam novo trecho no Centro de Campo Grande nesta terça; confira 
Serão realizadas obras de remendo superficial. | https://bit.ly/3LYfxNi 
 
MidiaMax | Prefeitura flagrou 116 obras irregulares no ano em Campo Grande; confira as 
principais infrações 
Entre 2017 e 2021, mais de 2,5 mil obras foram flagradas irregulares por agentes da Semadur 
na Capital. | https://bit.ly/3rrnQrM 
 
MidiaMax | Aprovado projeto que obriga município a justificar obras públicas paradas 
Câmara votou projetos em regime de urgência, primeira e segunda discussão. | 
https://bit.ly/3SLtkK1 



 

 

 
São Roque Notícias | Construção de Areninha em bairro de São Roque, prossegue afirma 
Prefeitura 
As obras de construção da Areninha de Esportes do Bairro Paisagem Colonial, estão em 
andamento, de acordo com a Prefeitura de São Roque. | https://bit.ly/3fxov8e 
 
Estado de Minas Gerais | PBH realiza obras para contenção de chuvas e de saneamento no 
Taquaril 
Melhorias na rua Tirol, com 18 muros de arrimo e 160 metros de rua, com rede de água, esgoto 
e canalização pluvial, serão concluídas até setembro. | https://bit.ly/3RvLGwM 
 
Estado de Minas Gerais | Governo Bolsonaro tira dinheiro de creches e gasto com obras cai 
80% 
Redução drástica do gasto resulta em imóveis abandonados e queda nas matrículas da educação 
infantil no país. | https://bit.ly/3Eb3WbT 
 
Estado de Minas Gerais | Obra inacabada multiplica transtorno em Contagem 
Construção do BRT na cidade vizinha a Belo Horizonte se arrasta há mais de dois anos, com 
estreitamento de pistas e congestionamentos. | https://bit.ly/3EbelVd 
 
Engeplus | Em reunião com moradores do bairro Pio Corrêa, Estado garante continuidade 
das obras 
Encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 15. | https://bit.ly/3LXUE4Z 
 
Engeplus | Estado e Confer garantem retomada no ritmo das obras no Pio Corrêa a partir 
desta quinta-feira 
Falta de repasses desacelerou trabalhos e gerou troca de acusações entre Estado e município. | 
https://bit.ly/3RAbXdn 
 
Engeplus | Salvaro afirma que obras do Canal Auxiliar no bairro Pio Corrêa estão paradas; 
Estado rebate acusação 
A obra tem o objetivo de evitar alagamentos na área central e de bairros da cidade. | 
https://bit.ly/3V7eKhs 
 
 
 
Engeplus | Obras do Canal Auxiliar no bairro Pio Corrêa seguem em ritmo desacelerado, diz 
empreiteira 
Empresa está executando os trabalhos com atraso por não receber os recursos. | 
https://bit.ly/3EaNTe8 
 
Engeplus | Obras da Serra do Faxinal iniciam na próxima segunda-feira; trabalhos serão 
realizados em 27 meses 
O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 67 milhões. | 
https://bit.ly/3SQx5gM 
 
Engeplus | Governo de Santa Catarina autoriza início da obra de duplicação e revitalização 
da SC-108 
Execução do projeto levará mais de dois anos e tem investimento de R$ 225 milhões. | 
https://bit.ly/3M04za8 
 
Engeplus | Obras de macrodrenagem no Parque da Santa Luzia iniciam em Criciúma 
A prefeitura investirá 1,7 milhão nas obras de macrodrenagem. | https://bit.ly/3y983l3 
 
Engeplus | Projeto arrecada 52 toneladas de resíduos sólidos no primeiro mês de iniciativa 



 

 

Ação está sendo realizada nas escolas municipais de Criciúma. | https://bit.ly/3BYHVKR 
 
DcMais | Rodovias da região receberão obras; veja quais 
O DER/PR realizou nesta terça-feira (13) a abertura de envelopes com propostas de preços para 
o edital de conservação e manutenção de três lotes de rodovias estaduais dos Campos Gerais, 
Centro, Centro-Sul e Norte Pioneiro, em um total de 1.049,17 quilômetros. | 
https://bit.ly/3SSykfw 
 
DcMais | Tibagi inicia obras do novo mirante 
Atrativo turístico do município contará com investimento de mais de R$ 600 mil. Antiga estrutura 
de madeira já foi retirada do local. | https://bit.ly/3roDX9n 
 
Dcmais | Rodovia entre Ponta Grossa e Teixeira Soares recebe obras 
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está realizando obras de melhorias 
na sinalização e segurança de trecho da rodovia PR-438, entre o município de Teixeira Soares e 
Guaragi, distrito de Ponta Grossa. | https://bit.ly/3M1OQY1 
 
Dcmais | Obras em galeria bloqueiam via central de Ponta Grossa 
Ainda não há previsão de quanto tempo devem demorar os serviços. | https://bit.ly/3Rv4Y5u 
 
Engeplus | Prefeitura de Tibagi inaugura três obras nesta sexta-feira 
Com investimento de mais de R$ 1 milhão, Prefeitura irá inaugurar a ampliação do CMEI da Vila 
São José, a reforma do SCFV na mesma região, e a nova unidade de acolhimento. | 
https://bit.ly/3M3p1Hq 
 
Engeplus | Obras devem deixar bairros de PG sem água; saiba mais 
A Sanepar informou que, na próxima semana, dará continuidade aos serviços preventivos na rede 
de distribuição de água de Ponta Grossa. | https://bit.ly/3fyWm0v 
 
Engeplus | Prefeitura de Tibagi começa divulgar diário de obras nesta quinta-feira 
A partir de hoje, tibagianos poderão acompanhar onde as equipes das secretarias de Agricultura, 
Meio Ambiente, Obras e Transportes irão atuar no dia-a-dia. | https://bit.ly/3SKFYs2 
 
 
 
Diário do Litoral | Obras da nova unidade da UME Estado de Alagoas começam nesta 
segunda 
Assinatura da ordem de serviço foi realizada hoje, na Fabril. | https://bit.ly/3Sv3Pwf 
 
Diário do Litoral | Obras interditam vias do Gonzaga e Centro a partir desta segunda 
O trecho da Rua Goiás, entre o canal 3 e a Rua Tocantins, no Gonzaga, será interditado ao trânsito 
de veículos a partir das 9h. | https://bit.ly/3SIgYlu 
 
Correio do Estado | Governo quer projeto para assegurar verba de obras inacabadas em MS 
Governador reforçou importância da manutenção do repasse durante agenda nesta terça. | 
https://bit.ly/3Sl7zQJ 
 
Campo Grande News | Nelsinho é excluído de ação de irregularidade em obras quando era 
prefeito 
Processo de improbidade administrativa cobra R$ 369 mil de danos ao erário e tramita desde 
2017. | https://bit.ly/3LPbbrK 
 
Campo Grande News | Prefeitura interdita ruas na Capital para obras de recapeamento; veja 
quais 



 

 

Trecho da Rui Barbosa, entre as ruas Aluízio de Azevedo e Dr. Aníbal de Toledo, ficará totalmente 
fechado. | https://bit.ly/3y19zFO 
 
Campo Grande News | Bairro Nova Lima recebe obras de asfalto e drenagem em nova fase 
Águas pluviais descerão do Nova Lima até piscinão via rede de drenagem. | https://bit.ly/3LY0eEA 
 
Campo Grande News | Para dinheiro de obras não ‘mudar de curso’, Reinaldo vai enviar 
projeto à AL 
Governador quer lei que garanta verba para obras inacabadas. | https://bit.ly/3RmAwKP 
 
Campo Grande News | Obras do Reviva interditam trecho da Maracaju nesta terça 
Ações serão feitas na Rua Maracaju, entre as ruas Padre João Crippa e Rui Barbosa. | 
https://bit.ly/3rbTlWF 
 
Campo Grande News | Ruas do Parque do Lageado receberão asfalto ao custo de R$ 7 
milhões 
Governo do Estado divulgou hoje (9) licitação para escolher empresa que vai executar a obra. | 
https://bit.ly/3RpqhW6 
 
Campo Grande News | Fim da obra do corredor de ônibus na Rui Barbosa é adiado para 
dezembro 
Principal motivo do atraso foi o cuidado com o comércio do Centro, segundo a Prefeitura de 
Campo Grande. | https://bit.ly/3CeY00e 
 
Campo Grande News | Governador garante dinheiro em caixa para obras nas Moreninhas 
em 2023 
Azambuja afirmou que há recuros suficientes para que intervenção seja totalmente finalizada. | 
https://bit.ly/3CfSgU2 
 
Campo Grande News | TCU conclui que obra do governo Zeca causou prejuízo de 52 milhões 
Entre 1999 e 2002, foram investidos R$ 19,7 milhões na rede de irrigação em gleba no interior. 
| https://bit.ly/3LYfeSL 
 
Campo Grande News | Vejas as ruas do Jardim Oliveira III que serão asfaltadas por R$ 7 
milhões 
Obras serão em 18 ruas, totalizando 4,3 quilômetros. | https://bit.ly/3fgX0zw 
 
Campo Grande News | Obras do "Reviva" interditam trecho da Antônio Maria Coelho nesta 
3ª feira 
A previsão é de que a via seja liberada ao fim do dia. | https://bit.ly/3Chm3vj 
 
Campo Grande News | Governo investe R$ 2,4 milhões em obras no interior do Estado 
Municípios de Jardim e Maracaju foram contemplados por financiamentos do governo estadual. | 
https://bit.ly/3E286mw 
 
Campo Grande News | Governo inicia obras de pavimentação da estrada vicinal do Bolicho 
Seco 
No total serão investidos R$ 22,7 milhões para qualificar o acesso e melhorar o escoamento de 
mercadorias. | https://bit.ly/3BT9bu3 
 
Campo Grande News | Além da falta de dinheiro, Santa Casa alega que obras exigem "muitas 
adequações" 
Os custos para implementação dos projetos chegam a R$ 6.915.013,46 e inclui a adequação das 
entradas de energia. | https://bit.ly/3SGhT5L 
 



 

 

Campo Grande News | Liberado tráfego em viaduto construído para salvar vidas na BR-163 
Viaduto no trevo da rodovia federal com a MS-156 em Dourados começou a ser construído em 
outubro. | https://bit.ly/3dUxf84 
 
 
 
 
 


