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NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 de novembro a 30 de novembro - 
 

IBRAOP ______________ 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | “Transformamos um ano perdido, em um ano muito 
produtivo”, disse presidente do Ibraop ao encerrar evento 
O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), 
Anderson Uliana Rolim, fez uma série de agradecimentos em sua fala de 
encerramento do “Seminário Técnico – 20 Anos” | https://bit.ly/33yWiVQ 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Diretor Técnico do Ibraop analisa a Legislação de 
Obras Públicas no Brasil 
O “Seminário Técnico – 20 Anos” do Ibraop foi  encerrado com a palestra 
“Legislação de Obras Públicas: para onde vamos?”, ministrada pelo diretor 
Técnico do Ibraop e auditor fiscal aposentado do TCE-SC, Pedro Jorge Rocha 
de Oliveira | https://bit.ly/33vXKIs 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Convidados do Ibraop fazem proposições 

construtivas para acabar com obras paralisadas no pais 
Diversos profissionais, de diferentes áreas de atuação, foram convidados pelo 
Ibraop com o objetivo de reunir e debater ideias construtivas na tentativa de 
solucionar o problema de obras paralisadas no Brasil | https://bit.ly/3qbao9D 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Livreto dos 20 anos do Ibraop já está disponível para 
visualização e download 
Uma nova edição do Livreto do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas (Ibraop) foi lançada nesta sexta-feira, dia 27 de novembro. A 
publicação, que reúne os feitos da instituição, agora está atualizada até 2020 
| https://bit.ly/37ks8GR 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Auditor federal trata de “Aditamentos Contratuais 
de Obras Públicas” em Seminário do Ibraop 
“Aditamentos Contratuais de Obras Públicas e os Tribunais de Contas” foi 
tema da palestra ministrada pelo auditor Federal de Controle Externo do TCU, 
André Pachioni Baeta, no Seminário Técnico – 20 Anos” do Ibraop 
| https://bit.ly/37i1VbM 

 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Servidores de Tribunais de Contas apresentam as 
‘Perspectivas dos Sistema de Controle de Obras” 
Mediado pela Diretora de Comunicação, Adriana Portugal (TCDF), o painel 
contou com a presença dos diretores de Relações Institucionais, Pedro Paulo 
Piovesan de Farias (TCE-PR); e Administrativo do Ibraop, Guilherme Bride 
Fernandes (TCE-ES); e do coordenador Geral de Infraestrutura do Tribunal de 
Contas da União (Coinfra/TCU), Nicola Khoury | https://bit.ly/3lbXUuv 
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SEMINÁRIO TÉCNICO | Visão de especialistas em Resíduos Sólidos sobre o 
Novo Marco do Saneamento movimentou o debate 
Tanto o diretor Financeiro do Ibraop, Alysson Mattje, que mediou o debate, 
quanto os palestrantes e debatedores, integram grupo técnico do Ibraop 

responsável em elaborar procedimentos de auditoria sobre resíduos sólidos 
urbanos | https://bit.ly/2KLe9lQ 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Ibraop promove debate entre entidades sobre o 
Novo Marco Legal do Saneamento Básico 
O objetivo do painel foi conhecer a visão de alguns dos atores envolvidos com 
saneamento básico, tais como as soluções, vetos e pontos positivos e 
negativos da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 | https://bit.ly/2J55F8J 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Manutenção e conservação das construções no Brasil 
foi tema de debate promovido pelo Ibraop 
A palestra “Importância da Manutenção e Conservação das Construções e da 
Infraestrutura Nacional” encerrou o dia de debates no "Seminário Técnico - 20 
Anos" na terça-feira, dia 24 de novembro | https://bit.ly/3or9jIT 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Auditor Federal palestra sobre “A Indústria dos 
Claims nos Contratos de Obras Públicas” em evento do Ibraop 
Esse foi o tema da palestra do secretário de Operações Especiais em 

Infraestrutura do Tribunal de Contas da União, o auditor federal Rafael Di 
Bello, no “Seminário Técnico - 20 Anos” | https://bit.ly/37HBvQS 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | "Consequências da pandemia nos contratos 
administrativos" abriu os debates do Seminário do Ibraop no dia 24 
O painel abriu os debates do “Seminário Técnico 20 Anos” do Ibraop, no dia 24 
de outubro. Os auditores de Controle Externo Éricka da Silva Cândido (TCM-
GO), Ronan Alves Costa (TCE-RJ) e Nivaldo Dias Filho (TCU) apresentaram as 
ações fiscalizatória durante o período de enfrentamento a pandemia em suas 
respectivas instituições | https://bit.ly/2VVfFEp 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Nova Orientação Técnica do Ibraop, sobre Projeto 
Executivo, é apresentada em evento 
A Nova Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas (Ibraop) – a OT IBR 008/2020, sobre Projeto Executivo – foi 
oficialmente apresentada na noite desta segunda-feira, dia 23 de novembro 
durante a realização do “Seminário Técnico – 20 Anos” 
| https://bit.ly/3l3qKgr 
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SEMINÁRIO TÉCNICO | E-book, Novo Site e Vídeo Institucional do Ibraop são 
lançados durante ‘Seminário Técnico – 20 Anos’ 
O Ibraop, por ocasião do Seminário Técnico, lançou um livro eletrônico e um 
vídeo institucional comemorativo aos 20 anos da sua fundação, além de ter 
modernizado o layout do seu site www.ibraop.org.br | https://bit.ly/3l1kcip 

 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Ibraop homenageia sócios fundadores e auditores 
que colaboraram com elaboração de normas técnicas 
Diversos sócio-fundadores e auditores colaboradores do Ibraop foram 
homenageados durante a solenidade de abertura do “Seminário Técnico – 20 
Anos” | https://bit.ly/2KFSFGZ 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | “2020 é um ano que vai ficar marcado na história”, 
diz presidente do Ibraop ao abrir Seminário Técnico 
“2020 é um ano que vai ficar marcado na história, inclusive na do Instituto 
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas”. Assim disse o presidente, Anderson 
Uliana Rolim, durante a abertura do Seminário Técnico, se referindo não só às 
comemorações dos 20 anos de fundação do Ibraop, como também à pandemia 
do Coronavírus| https://bit.ly/39jIdiz 
 
SEMINÁRIO TÉCNICO | Autoridades participam da abertura oficial do 
”Seminário Técnico – 20 Anos” do Ibraop 
Presidentes de diversas entidades representativas do controle externo 

brasileiro participaram da abertura do “Seminário Técnico – 20 Anos”. O 
evento – virtual e gratuito – está sendo realizado para comemorar duas 
décadas da fundação do Ibraop | https://bit.ly/3q2wLOo 
 
IBRAOP | Anderson Uliana Rolin é reconduzido à Presidência da Diretoria 
Executiva do Ibraop 
O auditor de controle externo do TCE-ES, o engenheiro e administrador 
Anderson Uliana Rolim, foi reconduzido à Presidência do Ibraop para o biênio 
2021-2022 | https://bit.ly/3l9ab2K 
 
IBRAOP | Ibraop elege novo Conselho Deliberativo para o biênio 2021-2022 
O Conselho Deliberativo do Ibraop para o biênio 2021-2022 foi eleito durante 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada por videoconferência pela 
ferramenta Zoom. Excepcionalmente este ano, a eleição foi virtual em razão 
da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) | https://bit.ly/377eZ3V 
 
IBRAOP | Diretoria Executiva nomeia membros para o Conselho Consultivo 
do Ibraop 

Os auditores André Luiz Mendes (TCU), Pedro Jorge Rocha de Oliveira (TCE-
SC), Holdar de Barros Figueira Netto (TCE-ES), Márcia de Menezes de Assis 
Gomes (TCE-RJ) e Marcos Vicente Arrivabene Sanches (TCM-SP) foram 
nomeados membros do Conselho Consultivo do Ibraop |  
https://bit.ly/2J0fm8t 
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IBRAOP | Ibraop abre Orientação Técnica sobre Projeto Executivo para 
consulta pública 
O Ibraop abriu, nesta sexta-feira (20), a Orientação Técnica OT – IBR 
008/2020, sobre Projeto Executivo, para consulta pública. Propostas de 

melhorias e correção sobre o seu conteúdo devem ser enviadas para o 
email ibraop@ibraop.org.br até o dia 21 de dezembro de 2020 
| https://bit.ly/36S9ohN 
 
IBRAOP | Assembleia Geral Extraordinária irá, dentre outros assuntos, 
eleger dirigentes do Ibraop para o biênio 2021-2022 
A eleição do Conselho Deliberativo do Ibraop para o biênio 2021-2022 é um 
dos assuntos em pauta da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, 
virtualmente, no dia 23 de novembro, às 16h | https://bit.ly/36UgbHK 
 
IBRAOP | TCM-BA recepciona Manual de Auditoria de Obras Públicas do 
Ibraop como norma complementar 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia recepcionou o o 
Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, elaborado 
pelo Ibraop, como norma complementar a ser observada quando do 
planejamento, execução e elaboração de relatórios de fiscalização de obras 
públicas e serviços de engenharia  https://bit.ly/32FrdiP 
 

IBRAOP | Abertas as inscrições para o Seminário Técnico 20 Anos do Ibraop 
Estão abertas as inscrições para participar do “Seminário Técnico – 20 Anos”, 
realizado pelo Ibraop para comemorar seu aniversário de fundação 
| https://bit.ly/38rV2a3 
 
IBRAOP | Membros da Diex e do Condel do Ibraop integram chapa única 
para eleição da Diretoria da ANTC para o biênio 2021-2022 
A Diretora de Comunicação do Ibraop, Adriana Cuoco Portugal (TC-DF), e o 
membro do Conselho Deliberativo, Fernando Celso Morini (TCM-SP), integram 
chapa única para a eleição da Diretoria da ANTC para o biênio 2021-2022 
| https://bit.ly/32hIpdJ 
 
HOTSITE 20 ANOS | Obras paralisadas e Legislação de obras públicas 
encerram Seminário do Ibraop no dia 27 de novembro 
Duas recorrentes temáticas estão programadas para encerrar “Seminário 
Técnico – 20 Anos” do Ibraop na sexta-feira, dia 27 de novembro. O painel 
“Obras paralisadas: Proposições Construtivas” abre os debates às 15h, seguido 
da palestra “Legislação de Obras Públicas: para onde vamos?”, às 17h10 

| https://bit.ly/36Ye0Tw 
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HOTSITE 20 ANOS | Depoimentos de Diretores do Ibraop e entrevista com 
auditora de Moçambique são os destaques da semana 
Os vídeos da diretora de Comunicação do Ibraop, Adriana Cuoco Portugal 
(TCDF), e do diretor Administrativo Adjunto, Bartolomeu Barros Lordelo Jr 
(TCM-BA), encerram as divulgações de depoimentos no 

hotsite www.ibraop.org.br/20anos | https://bit.ly/3p7KGlB 
 
HOTSITE 20 ANOS | Seminário do Ibraop debate Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico e Perspectivas do Sistemas de Controle de Obras 
O Novo Marco Legal do Saneamento Básico e as Perspectivas dos Sistemas de 
Controle de Obras são temas dos painéis que abrem os debates do “Seminário 
Técnico – 20 Anos” do Ibraop nos dias 25 e 26 de novembro, a partir de 15h 
| https://bit.ly/3pN5pvC 
 
HOTSITE 20 ANOS | Consequências da Pandemia para os contratos 
administrativos é tema de painel 
Três importantes e atuais temáticas estão programadas para o segundo dia do 
“Seminário Técnico – 20 Anos” do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas (Ibraop). O painel “Consequências da Pandemia da Covid-19 nos 
contratos administrativos” abre os debates no dia 24 de outubro, terça-feira 
| https://bit.ly/3nHvuuf 
 
HOTSITE 20 ANOS | Nova Orientação Técnica será apresentada no primeiro 

dia do evento 
O Ibraop irá apresentar uma nova Orientação Técnica já no primeiro dia de 
realização do “Seminário Técnico – 20 Anos”. O evento – que se inicia no dia 
23 de novembro (segunda-feira) – será gratuito e virtual pela ferramenta 
Zoom, com transmissão ao vivo no canal do Youtube do 
Ibraop! https://bit.ly/36yzOF4 
 
HOTSITE 20 ANOS | Depoimento de Diretores do Ibraop são destaque do 
hotsite 20 anos nesta semana 
O diretor Financeiro do Ibraop, Alysson Mattje (TCE-SC), e seu diretor 
Adjunto, Bruno Luis Malaquias e Silva (TCE-GO), gravaram depoimento em 
vídeo para o hotsite www.site.ibraop.org.br/20anos | https://bit.ly/3p7KGlB 

 
PARCEIROS _______________ 

 

ATRICON | TCE/BA reitera qualidade de seus auditores 
TCE/BA reitera a capacidade técnica de seus auditores para a realização de 
avaliação de obras e serviços de engenharia. | http://bit.ly/3nhUiZe 
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ATRICON | Operação Vórtice: TCE-RO imputa débito e multa a ex-gestores 
e servidores e determina sistema de controle de horas-máquina 
A Operação Vórtice teve por objetivo a investigação de fraudes em licitações 
e contratos de locação de máquinas e veículos praticadas por organização 
criminosa. | http://bit.ly/3lx7ARf 
 
ATRICON | TCE-AM recebe certificado por boas práticas na gestão de 

resíduos sólidos 
O certificado do Instituto Lixo Zero Brasil foi entregue ao Tribunal em virtude 
da realização do II Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle 
de Contas Públicas. | http://bit.ly/2K68xlQ 
 
ATRICON | TCE-PB reprova contas de Emas e responsabiliza prefeito por 
um débito no montante de R$ 319 mil 
O montante se refere ao pagamento irregular a uma empresa de coleta de 
resíduos sólidos. | http://bit.ly/3nqFc3Z 
 
DNIT | DNIT recupera 52 quilômetros nos pontos mais críticos da BR-
317/AC 
Investimento da Autarquia na obra foi de R$ 80 milhões. | 
http://bit.ly/38D8ubr 
 
DNIT | DNIT executa obras de restauração na BR-156/AP 
Busca de melhorias na trafegabilidade nas estradas do Amapá. | 
http://bit.ly/3kslMcP 

 
DNIT | DNIT lança licitação para conclusão das obras da BR-285/RS, em São 
José dos Ausentes 
Edital prevê a continuidade da implantação e pavimentação de 8,47 
quilômetros da rodovia e de duas interseções, localizadas nos km 34,6 e km 
36,9. | http://bit.ly/38I7a74 
 
DNIT | DNIT avança nas obras de restauração na BR-414/GO 
Serviços favorecem o desenvolvimento da região. | http://bit.ly/38DNvFm 
 
DNIT | Extrato do convênio para duplicação da Rodovia das Cataratas é 
publicado no DOU 
Obra será realizada a partir de parceria firmada pelo DNIT com o governo do 
Paraná. | http://bit.ly/36w9wU0 
 

DNIT | DNIT contrata empresa para fazer projeto do contorno de Porto 
Murtinho e acesso a ponte sobre o Rio Paraguai 
Ação representa mais um passo para viabilização da Rota Bioceânica. | 
http://bit.ly/38TN7Tt 
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DNIT | DNIT segue com as obras de restauração na BR-070/GO 
Usuários encontram uma nova realidade na rodovia federal. | 
http://bit.ly/2K8nljV 
 
DNIT | Governo Federal libera mais 9 quilômetros de pista duplicada na 

BR-381/MG 
São cerca de 42 quilômetros abertos ao tráfego este ano, incluindo também o 
Lote 3.1, contribuindo para o conforto e segurança dos usuários da rodovia | 
http://bit.ly/3nforbQ 
 
DNIT | DNIT firma parceria com o estado do Paraná e Itaipu para 
investimentos em infraestrutura 
Novas ações vão acontecer na BR-163/PR e na BR-487/PR, conhecida como 
Estrada Boiadeira. | http://bit.ly/36ARPmc 
 
DNIT | Segmento do Anel Viário de Fortaleza é liberado para o tráfego de 
veículos 
Obra faz parte de convênio entre o DNIT e a Superintendência de Obras 
Públicas (SOP). | http://bit.ly/3lyBJ2w 
 
DNIT | DNIT executa obras de restauração na BR-156/AP 
Serviços acontecem do km 400,60 ao km 659,44 da rodovia federal. | 
http://bit.ly/3lqd2Fz 

 

SITES DE TCS  ______________ 

 
TCU | Obras do Contorno de Florianópolis devem ser precedidas por 
correções 
O TCU determinou à ANTT que renegocie com o concessionário. O objetivo é 
obter o valor justo dos investimentos, com redução estimada de R$ 136 
milhões. | http://bit.ly/3nyfFWp 
 
TCE-RO | Inscrições ainda abertas para o Seminário Técnico Online do 
Ibraop 
Evento que comemora os 20 anos do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas (Ibraop) tem inscrições abertas pela página eletrônica da instituição. 
| http://bit.ly/3pGlLpH 
 
TCE-MT | 20 Anos do Ibraop: estão abertas as inscrições para Seminário 
Técnico 
O seminário é aberto a todos que quiserem acompanhar os debates em nossas 
redes sociais. | http://bit.ly/35IIedJ 
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TCE-GO | TCE-GO julga legal licitação para conclusão da nova sede da 
Alego 
Deságio de 16,63% cobriu eventual sobrepreço em itens unitários. | 
http://bit.ly/35LF60T 
 

TCE-GO | Gerente de Engenharia do TCE-GO homenageia Ibraop 
Instituição completa 20 anos em novembro. | http://bit.ly/2UHxuGf 
 
TCE-GO | Levantamento do TCE-GO mostra baixa execução do programa 
Goiás na Frente 
Dos 341 convênios, apenas 39 têm execução acima de 70% e somente R$ 167 
milhões dos R$ 465 milhões que caberiam ao governo estadual foram 
efetivamente repassados às prefeituras. | http://bit.ly/32XvNJ6 
 
TCE-CE | Abertas as inscrições para o Seminário Técnico 20 Anos do Ibraop 
O evento será gratuito e virtual pela ferramenta Zoom, com transmissão ao 
vivo no canal do YouTube do Ibraop. | http://bit.ly/3nFZUwJ 
 
TCE-PR | Revogada cautelar que havia suspendido licitações para 
pavimentação em Loanda 
As três licitações têm como objetivo a contratação de obras de pavimentação 
asfáltica em vias urbanas desse município da Região Noroeste do Paraná. | 
http://bit.ly/3q4JBeY 

 
TCE-PR | Realização de obra em via de Santa Lúcia é julgada regular, com 
afastamento de multa 
Com a decisão, o TCE-PR modificou julgamento anterior, considerou regular a 
realização de obra e afastou multa que havia sido aplicada ao recorrente. | 
http://bit.ly/3ff2Ope 
 
TCE-PR | Abertas as inscrições para o Seminário Técnico que marca os 20 
Anos do Ibraop 
O seminário é aberto a todos que quiserem acompanhar os debates em nossas 
redes sociais. | http://bit.ly/3kK5zjl 
 
TCE-PR | TCE-PR firma TAG com Araucária para município corrigir obras de 
pavimentação 
A celebração do TAG foi proposta pelos representantes legais do município e 
da empresa, para recuperar trechos das obras de pavimentação urbana. | 
http://bit.ly/2UJhSC0 
 

TCE-PR | Resolução 80/20 normatiza projetos de engenharia dos 
jurisdicionados ao TCE-PR 
O objetivo da normativa é garantir o efetivo e regular exercício da atividade 
de controle externo pelo TCE-PR. | http://bit.ly/36QaKcO 
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TCE-ES | Ibraop realiza ciclo de palestras em comemoração aos 20 anos de 
criação nos dias 23 a 27 de novembro 
As comemorações se iniciam com a realização de um webinar, no dia 23 de 
novembro, e de um Ciclo de Palestras, nos dias subsequentes. | 
http://bit.ly/2UXVi8P 

 
TCE-ES | TCE-ES discute implantação de BIM a partir das experiências de 
São Paulo e de Florianópolis 
O uso do Building Information Modelling (BIM) será obrigatório, a partir de 
2021, nos projetos e construções brasileiras. | http://bit.ly/3l4Yjil 
 
TCE-TO | Abertas as inscrições para o Seminário Técnico 20 Anos do Ibraop 
Evento acontece entre os dias 23 e 27 de novembro no formato virtual. | 
http://bit.ly/3q4nB3E 
 
TCM-SP | Abertas as inscrições para o Seminário Técnico 20 Anos do Ibraop 
 O evento será gratuito e virtual pela ferramenta Zoom e com transmissão ao 
vivo no canal do Youtube do Ibraop! | http://bit.ly/3qcdutY 
 
TCE-SP | Seminário debaterá Novo Marco Legal do Saneamento Básico e 
obras paralisadas 
Com uma programação que pretende discutir assuntos de interesse geral e dos 
órgãos de controle externo. | http://bit.ly/3m8bGQe 

 

SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

 
G1 | Obra do maior hospital universitário será retomada após 6 anos 
parada em MT 
Resultado da licitação foi homologado na tarde dessa quinta-feira (12). Serão 
investidos R$ 207,485 milhões na retomada e conclusão da obra. | 
http://glo.bo/2V9twpZ 
 
R7| Obra do Viaduto da PRF entra em fase final; governador estima data 
para liberação parcial 
A maior obra de mobilidade urbana da capital alagoana está na fase final de 

construção. | http://bit.ly/37a6lBA 
 
R7 | 40% das empresas relatam atrasos em obras públicas 
O principal é a falta de recursos públicos para bancar o andamento dos 
projetos. | http://bit.ly/3laCBtr 
 
R7| Câmara aprova projeto que tira R$ 1,5 bilhão da Educação para obras 
Projeto, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por 307 votos a 126 
nesta quinta-feira (4). Matéria segue, agora, para o Senado Federal. | 
http://bit.ly/3fRBFJb 
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R7| Obras avançam no Heitel e transformam bairro em canteiro de obras 
Moradores e comerciantes do Heitel Santiago receberão, em breve, um 
mercado público. | http://bit.ly/3fPxvBN 
 
R7 | Consumo de plásticos explode na pandemia e Brasil recicla menos de 

2% do material 
Plano do governo para combate ao lixo no mar está paralisado desde março. | 
http://bit.ly/3oa6ifT 
 
R7 | Municípios devem acelerar criação de taxas para o lixo 
Até julho do próximo ano, as cidades brasileiras vão vivenciar uma onda de 
criação de taxas e tarifas para bancar os serviços de lixo. | 
http://bit.ly/33uX6uQ 
 
Gazeta Digital | Obras da ferrovia que ligará o Araguaia à Norte-Sul 
começam em abril 
Ligará as cidades de Mara Rosa em Goiás até Água Boa no Mato Grosso. | 
http://bit.ly/39psvm2 
 
Adufg Sindicato | Projeto da UFG converte resíduos em produtos de alto 
valor agregado 
“Geramos milhões de toneladas de lixo que, na verdade, é dinheiro que 
jogamos fora”, diz coordenador da pesquisa. | http://bit.ly/2Ji76Aq 

 
Portal Correio | Prefeitura de João Pessoa conclui fase de obra na barreira 
Local recebeu o volume de pedras de 16.914,22 metros de cúbicos, tendo a 
extensão de 1816,73 metros. | http://bit.ly/3fHYlLR 
 
Portal do Correio | PF apura desvio de R$ 54 milhões em obras de combate 
à seca 
Dinheiro deveria ser usado para perfuração de poços e instalação de sistemas 
de abastecimento de água no interior da Paraíba. | http://bit.ly/36focYo 
 
Jornal de Brasília | Águas Claras vai receber investimento de R$ 3 mi em 
obras 
GDF tira da fila estudos parados há décadas. Obras vão levar melhorias para 
comunidades para compensar impacto de construção de prédios. | 
http://bit.ly/2JiuGgf 
 
Folha de São Paulo | Prefeitura de São Paulo gasta só 64% da verba de 
combate a enchentes 

A 37 dias para o fim do ano, gestão Covas liquidou 514,1 mi dos R$ 798,1 mi 
disponíveis. | http://bit.ly/3lodi7d 
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IstoÉ Dinheiro | Destrave de obras pode gerar R$ 40 bi em gastos para 
2021 
A transição pleiteada pelo governo ao Tribunal de Contas da União (TCU) para 
que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) possa usar o Orçamento 
de 2020. | http://bit.ly/33qWTsz 

 
IstoÉ Dinheiro | AGU formaliza pedido para garantir verba para obra 
Pedido formal para a criação de uma regra de transição que abra caminho à 
destinação de recursos do Orçamento de 2020 para obras que serão 
executadas apenas em 2021. | http://bit.ly/36lXuNR 
 
IstoÉ Dinheiro | Chefe do Ibama anula multa e libera obras na Bahia 
Ricardo Salles, cancelou uma multa dada pela própria equipe e liberou 
construções em uma área de preservação permanente. | 
http://bit.ly/3lkbAnb 
 
IstoÉ Dinheiro | Campanha em São Paulo quer melhorar gestão de resíduos 
orgânicos 
O objetivo da campanha é mobilizar a sociedade, mas principalmente os 
governantes na cidade de São Paulo para mudar o modelo de gestão dos 
resíduos orgânicos. | http://bit.ly/2JeR1Mh 
 
GOV BR | Pavimentação da BR-154 impulsionará o escoamento de produtos 

Trecho de 50,8 quilômetros, entre Ituiutaba e Crucilândia, em Minas Gerais, 
facilitará a ligação entre o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil. | 
http://bit.ly/2JtznEv 
 
GOV BR | Melhorias na BR-163/PA e renovação da Malha Paulista gerarão 
economia de mais de R$ 1,2 bilhão por ano 
Estudo revela queda no custo Brasil após primeiras entregas de pavimentação 
na rodovia. | http://bit.ly/3fX2dJl 
 
GOV BR | Audiência pública debate Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
Iniciativa traz metas e diretrizes sobre a gestão do lixo no Brasil. | 
http://bit.ly/3oqDsZ5 
 
GOV BR | Governo Federal finaliza restauração de 52 km dos pontos mais 
críticos da BR-317/AC 
Investimento nas obras de recuperação foi de R$ 80 milhões. | 
http://bit.ly/3qhU72z 
 

GOV BR | Governo Federal repassa R$ 3,3 milhões para continuidade de 
obras de saneamento 
Valor liberado contempla empreendimentos em Alagoas, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. | http://bit.ly/39xim75 
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Agência Brasil | Governo mineiro quer mais estudos sobre projeto de trem 
BH-Brumadinho 
Custos da obra podem ser assumidos pela mineradora Vale. | 
http://bit.ly/3lup53Z 
 

Senado Federal | Sancionada lei que libera R$ 6,1 bi para investimento em 
obras de infraestrutura 
O pacote injeta recursos principalmente no Ministério do Desenvolvimento 
Regional (R$ 2,3 bilhões) e no da Infraestrutura (R$ 1,05 bilhão) para 
investirem em obras. | http://bit.ly/3g8nrnt | Fonte: Agência Senado 
 
Senado Federal | Pacote de R$ 6,1 bilhões para a infraestrutura é 
sancionado 
Parte das verbas vai para o Programa de Integração do Rio São Francisco. | 
https://bit.ly/2JISslF | Fonte: Agência Senado 
 
Correio Braziliense | Obras no Setor Habitacional Sol Nascente serão 
retomadas em 2021 
De acordo com o secretário de Obras, Luciano Carvalho, a meta é voltar com 
as operações no primeiro trimestre do próximo ano. | http://bit.ly/33HvFhq 
 
Estradas |Via Sul realiza nesta semana obras de melhorias em rodovias 
gaúchas  

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem entre 5h30 e 19h, em 
pontos distintos. | http://bit.ly/2Jyg2C5 
 
Estradas | BR-154 Ganha mais de 51 quilômetros de pista pavimentada, em 
MG 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), nova pista permite ligação entre Centro-Oeste ao Sudeste do Brasil. | 
http://bit.ly/3qu050f 
 
Estradas | Concluídas as obras de pavimentação na rodovia MT-110 
De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), trecho faz 
parte do 1º lote de obras para interligar Alto Garças e Guiratinga por vias 
asfaltadas. | http://bit.ly/33JNyft 
 
Estradas | Via Lagos inicia obras no pavimento da rodovia RJ-124, em Rio 
Bonito 
De acordo com a concessionária ViaLagos, serviços de revitalização do asfalto 
garante mais conforto e segurança na direção. | http://bit.ly/2VyaHgi 

 
Estradas | Rodovia SP-284 tem alteração no tráfego para obras em 
Paraguaçu Paulista 
De acordo com a empresa, serviços ocorrem para a construção de mais uma 
praça de pedágio. | http://bit.ly/2VzgKkP 
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Estradas | Melhorias na rodovia PR-473 facilitam escoamento da produção 
De acordo com o DER, obras no trecho entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do 
Iguaçu devem ser concluídas até o fim do ano; foram investidos R$ 5,5 
milhões. | http://bit.ly/36Ek98n 
 

Estradas | Iniciada a obra no trevo em Santa Maria na BR-158, no Rio 
Grande do Sul 
De acordo com o Departamento Nacional Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
conclusão dos serviços é de três meses. | http://bit.ly/39Mx3Dr 
 
Estradas | Via Dutra tem obras de contenção de Taludes no sul Fluminense 
(RJ) 
De acordo com a NovaDutra, concessionária responsável, serviços ocorrem nos 
trechos de Pinheiral e Barra Mansa. | http://bit.ly/3lGpSyE 
 
Estradas | BR-030, No sul da Bahia, recebe obras de manutenção e 
conservação 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), trabalhos se concentram entre Iuiú e Guanambi. | 
http://bit.ly/3qlZn5n 
 
Estradas | PR-151, entre Ponta Grosso e Palmeira, tem obras de 
conservação 

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), trecho de 40 
quilômetros tem investimento de R$ 6,5 milhões. | http://bit.ly/3qqYjNo 
 
Estradas | Obras viárias da SP-360 são liberadas ao tráfego em Jundiaí 
De acordo com a concessionária responsável, duplicação da SPA 067/360 vai 
melhorar tráfego de veículos na região. | http://bit.ly/3qvdRA2 
 
Estradas | Via Dutra tem obras no trevo de Bulhões em Porto Real (RJ) 
De acordo com a concessionária, serviço está previsto para acontecer nos dois 
sentidos da rodovia nos dias 20 e 21; tráfego irá funcionar no sistema ‘Pare e 
Siga’. | http://bit.ly/33ZeJDp 
 
Estradas | Rodovia BR-156, No Amapá, está sendo recuperada  
DNIT está realizando obras de restauração na rodovia BR-156, no Amapá. | 
http://bit.ly/3mA8LzX 
 
Estradas | Finalizadas as obras em 52 KMS de trechos críticos na BR-317, 
No Acre 

De acordo com o Dnit, serviços consumiram R$ 80 milhões. | 
http://bit.ly/39GGrbq 
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Estradas | Obras de restauração na BR-414 estão na fase final  
De acordo com o Dnit, serviços favorecem o desenvolvimento da região. | 
http://bit.ly/37CMzie 
 
Estradas | Concessionária promove obras de melhorias na BR-101, em SC 

De acordo com a recém-criada concessionária Via Costeira, os serviços já 
utilizaram mais de 30 mil toneladas de camada asfáltica na recuperação do 
pavimento. | http://bit.ly/39CTlHD 
 

Estradas | Obras no pavimento da Tamoios (SP-099) entram na fase final 
De acordo com a empresa, manutenção visa garantir ainda mais segurança e 
conforto ao usuário. | http://bit.ly/3g68pPd 
 
Estradas | Rodovias do sistema BA-093 passam por obras de melhorias 
De acordo com a concessionária Bahia Norte, obras de melhorias visam 
conservar a infraestrutura das rodovias e garantir a segurança dos usuários. | 
http://bit.ly/2Ie3Sh8 
 
Estradas | Obras na ponte do Guaíba interditam via local em Porto Alegre 
(RS) 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), alterações seguem até o dia 29 deste mês. | http://bit.ly/33ZgCzZ 
 
Estradas | DNIT realiza obras de recuperação na BR-070, em Goiás 
De acordo com a Autarquia, serviços incluem restauração e recuperação de 

182 quilômetros, de Itapirapuã a Aragarças. | http://bit.ly/2VAuJXJ 
 
Estradas | Obras de duplicação da BR-101, no Sergipe, estão em 
andamento 
De acordo com o Dnit, a conclusão dos trabalhos irá reduzir o tempo de 
viagem e diminuir o número de acidentes, além de facilitar o escoamento da 
produção agrícola. | http://bit.ly/39HpxcE 
 

Portos e Navios | Santos Brasil conclui obras no Tecon Vila do Conde e 
implanta gates automatizados 
No total, foram 25 meses de obras que contemplaram a pavimentação em 
concreto de 36 mil metros quadrados de pátio. | http://bit.ly/3mU858x 
 
Portos e Navios | Porto de Santos vive ciclo de obras pré-desestatização 
Investimentos em curso somam R$ 2,6 bi, e novos projetos podem mais do que 
dobrar cifra. | http://bit.ly/2VPhPoN 
 
Portos e Navios | Portos do Paraná avança no projeto para a obra de 
derrocagem 

O investimento previsto para projeto e obra é de cerca de R$ 23,28 milhões, 
com recursos próprios da empresa pública. | http://bit.ly/33PKpe0 
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Portos e Navios | TCU autoriza edital de ferrovia na Bahia 
Lançada em 2011 para escoamento de minério de ferro, Fiol poderá ir a leilão 
após ajustes. | http://bit.ly/3mXRqB9 
 
Metrópoles | Nove tesourinhas no DF ainda serão reformadas. Confira 

como estão as obras 
Trabalhos estão em andamento em cinco conjuntos de elevados. As 
intervenções em outros quatro ainda dependem de licitação, segundo 
Novacap. | http://bit.ly/39RJWw0 
 
Metrópoles | Obras da Caesb deixam regiões do DF sem água na quarta-
feira. Veja quais 
Para a realização dos serviços, o fornecimento de água ficará suspenso, em 
algumas localidades, das 7h às 23h50. | http://bit.ly/2Ip5eWi 
 
Metrópoles | Por obras, Avenida Central de Taguatinga terá desvio a partir 
de sábado 
Intervenção para a construção do túnel de Taguatinga forçará uma alteração 
de 300 metros da pista no sentido Plano Piloto-Ceilândia. | 
http://bit.ly/2K3PxUN 
 
Metrópoles | “Não paramos um minuto”, afirma Ibaneis sobre obras 
durante a pandemia 

Em encontro com grupo de empresários, o governador analisou obras e 
investimentos durante a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. | 
http://bit.ly/3qzU0zr 
 
Metrópoles | 14ª Seminário Nacional de Resíduos Sólidos será online, de 16 
a 18 de março de 2021. As inscrições estão abertas 
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
ABES, evento tem como objetivo discutir os dez anos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, seus avanços e desafios. | http://bit.ly/2VQnXx9 
 
Metrópoles | Operação de logística reversa impulsiona a economia na 
cadeia produtiva 
A reciclagem de materiais plásticos origina novos produtos e reduz a extração 
de recursos naturais. | http://bit.ly/3n28eqA 
 
Metrópoles | Eleitor deve ficar atento às propostas de campanha dos 
candidatos em relação ao saneamento 
Mesmo que a moradia desse eleitor seja abastecida com água e sistema de 

esgoto, a cidade precisa ter melhores condições para todos. | 
http://bit.ly/3nbKqAZ 
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Agência Brasília | Obras de setorização de redes avançam em Ceilândia 
Nova etapa será feita entre as 20h de quarta-feira (2) e 8h de quinta-feira (3), 
período em que regiões da cidade ficarão sem água. | http://bit.ly/2VVg8Gw 
 

Agência Brasília | Obra do Hospital de Campanha de Ceilândia é entregue à 
Secretaria de Saúde 
Local receberá equipamentos que eram do Hospital de Campanha do Mané 
Garrincha. | http://bit.ly/3mXoYPO 
 
Agência Brasília | Acessos próximos à DF-459 entram na reta final 
Cerca de 30 mil motoristas que trafegam pelo local diariamente serão 
beneficiados. | http://bit.ly/2VTmmGL 
 
Agência Brasília | Investimentos de R$ 3 mi em Águas Claras 
GDF tira da fila estudos parados há décadas. Obras vão levar melhorias para 
comunidades para compensar impacto de construção de prédios. | 
https://bit.ly/3qz7zzj 
 
Agência Brasília | Trabalhos de manutenção por todo o Guará 
GDF Presente atua na construção de calçada em um beco que vivia alagado, 
além de roçagem de grama e vistoria em bocas de lobo, entre outros serviços. 
| https://bit.ly/3n11TM9 

 
Agência Brasília | Rio Preto ganha barragem 
Após espera de quatro anos, produtores veem problema de abastecimento de 
água ser resolvido com a construção de uma represa no Rio Imbiruçu. | 
https://bit.ly/36XycGo 
 
Agência Brasília | Praça Central do Paranoá entra em ritmo de obras 
Projeto prevê reforma de mobiliários instalados, nova PEC, um parque infantil 
e até uma fonte luminos. | https://bit.ly/37O26fg 
 
Agência Brasília | Nova pista de concreto exclusiva para ônibus 
Governo investe R$ 56 milhões na obra, que está em licitação e vai gerar 
cerca de 200 novos empregos. Expectativa é reduzir 15 minutos nas viagens. | 
https://bit.ly/2IrvmQi 
 
Agência Brasília | Obras de saneamento valorizam região de Mestre 
d’Armas 
Drenagem, recuperação do asfalto e reconstrução de galerias pluviais estão 

entre os serviços a serem executados, contemplando antiga demanda. | 
https://bit.ly/39RrYJN 
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Agência Brasília | Obras não param nem no feriadão 
A cada 15 dias é feita uma vistoria por órgãos do governo para checar o 
andamento dos serviços. Nesta sexta (20), governador acompanhou. | 
https://bit.ly/37PtCJt 
 

Agência Brasília | Vicente Pires ganhará terceira ponte em dois anos 
Monumento vai ligar as ruas 01 e 03B. Investimento é de R$ 5,8 milhões e obra 
vai gerar 120 empregos. | https://bit.ly/36VgLpI 
 
Agência Brasília | Recapeamento da DF-205 em fase final 
Na área próxima à Fercal, serviços estão 90% concluídos. O trabalho beneficia 
diretamente 25 mil motoristas que transitam diariamente pelo local. | 
https://bit.ly/36XjKhu 
 
Agência Brasília | GDF assume obras de drenagem de águas pluviais na BR-
060 
Erosões surgiram em vários trechos da pista. Previsão é de que os trabalhos 
comecem em 15 dias. O lugar era de responsabilidade de uma concessionária. 
| https://bit.ly/36ZoDGO 
 
Agência Brasília | GDF entrega série de obras na Saída Norte 
Em menos de dois anos este governo concluiu as duas pontes paralelas à Ponte 
do Bragueto; a Ponte do Bragueto reformada; e, agora, a ciclovia de 9 km. | 

https://bit.ly/2VRey8C 
 
Agência Brasília | Governador visita obras do Setor de Rádio e TV Sul 
Mais de R$ 4,3 milhões são investidos e 300 empregos gerados na reforma do 
local. Objetivo é melhorar trânsito de veículos e pedestres. | http:// 
https://bit.ly/39Y0kuL 
 
Agência Brasília | Começa reconstrução do Caic Castello Branco, no Gama 
Secretaria de Educação assinou contrato com a empresa responsável pela 
obra, que vai gerar 130 empregos e tem investimento de R$ 10,4 milhões. | 
https://bit.ly/37HJnlA 
 
Gazeta do Povo | Obras lideram preferência da população de Curitiba para 
gastos públicos em 2021 
Em consulta pública realizada pela Câmara Municipal de Curitiba ao longo do 
mês de outubro, obras lideram como principal demanda para o orçamento de 
2021. | https://bit.ly/373oIcu 
 

Agência Pará | Técnicos da Cosanpa inspecionam obras de esgotamento 
sanitário no Una e no Bengui 
Companhia cobra dos fornecedores a entrega de material de construção, em 
atraso desde o início da pandemia do novo coronavírus. | 
http://https://bit.ly/3qKT8It 
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Agência Pará | Estado prossegue com obras de revitalização da Vicinal 5 
Irmãos 
Serviços são realizadas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran). | 
https://bit.ly/2KaB1uD 
 

Agência Pará | Governador vistoria obra na PA-159 e anuncia hemodiálise 
no Hospital de Breves 
A via deve ficar pronta ainda no primeiro semestre de 2021, Secretaria de 
Estado de Transportes (Setran) pavimenta e faz terraplanagem, entre outros 
serviços. | https://bit.ly/3a5OUp3 
 
Agência Pará | Obras de reparos, reforma e revitalização do Theatro da 
Paz serão concluídas em seis meses 
Em 2019, a Secult realizou obras de contenção das infiltrações no 
equipamento para amenizar a falta de manutenção adequada. | 
https://bit.ly/37RwEwO 
 
Agência Pará | Equipes da Setran avançam na conservação e pavimentação 
de rodovias no Baixo Tocantins 
As obras contemplam estradas importantes para o deslocamento da população 

e o escoamento da produção de minérios e agropecuária. | 
https://bit.ly/2W0MgZ8 
 
Agência Pará | Pavimentação de 3 km de vias começam a mudar 
infraestrutura urbana em Ulianópolis 
Governador Helder Barbalho inspecionou as obras, que em alguns trechos já 
estão em fase de conclusão. | https://bit.ly/375qOIO 
 
Agência Pará | Governo inicia etapa de construção de novas passarelas na 
BR-316 
Elas terão estrutura metálica dentro do conceito nacional de padrões de 
acessibilidade para a travessia de pessoas com deficiência. | 
https://bit.ly/3a1xgTc 
 
Agência Pará | Obras de reconstrução da PA-275 avançam entre 
Parauapebas e Curionópolis 
Rodovia passa por três municípios e duas rodovias importantes da região 
sudeste do Pará: a BR-155 e a PA-160. | https://bit.ly/3qHTnE6 

 
Agência Pará | Obras da Nova BR avançam com construção de Centro de 
Controle Operacional 
Prédio vai concentrar a operacionalização do sistema integrado de transporte 
na Região Metropolitana de Belém implantado pelo Governo do Estado. | 
https://bit.ly/3ozHxdg 
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Agência Pará | Governo do Estado inicia obras da PA-423, em Monte Alegre 
Os trabalhos iniciaram imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço 
(OS), feita durante ato público no município de Monte Alegre. | 
https://bit.ly/2W5cl9w 
 

Agência Pará | Estado autoriza construção e pavimentação da Rodovia 
Transuruará, na Região Xingu 
A via é essencial para a interligação do oeste do Pará e fomento ao 
agronegócio. | https://bit.ly/3ozHVIK 
 
Agência Pará | Obras de pavimentação de vias ampliam acesso aos bairros 
atendidos pelo Terpaz 
Equipes da Sedop trabalham para asfaltar quase 45 quilômetros de vias nos 
municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. | https://bit.ly/2JJW7jS 
 
Agência Pará | Cosanpa inspeciona obras do novo sistema de 
abastecimento de água em Salinópolis 
As obras, que também incluem a construção de sistema de esgotamento 
sanitário, vão beneficiar diretamente os trabalhadores da Praia do Atalaia. | 
https://bit.ly/343PAHo 
 
Agência Pará | Obras de reforma avançam no terminal hidroviário de 
Óbidos, no Baixo Amazonas 

Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) já entregou terminais 
hidroviários de Terra Santa e Faro. | https://bit.ly/340oIYZ 
 
Agência Pará | Obras na rua Padre Bruno Sechi avançam e promovem 
melhorias à mobilidade em Belém 
Cerca de 45% dos serviços já foram executados e a entrega está definida para 
2021. | https://bit.ly/3748wYr 
 
Agência Pará | NGTM avança obras de infraestrutura em Ananindeua 
Ao longo dos últimos 10 meses, os bairros Guanabara e Águas Lindas, em 
Ananindeua, recebem obras de infraestrutura viária que beneficia milhares de 
moradores. | https://bit.ly/2VZbCqy 
 
Agência Pará | Governo inicia obras de reconstrução da rodovia PA-407, no 
município de Igarapé-Miri 
A população da região do Baixo Tocantins receberá uma das obras mais 
esperadas para a região. | https://bit.ly/3gCraK4 
 

Agência Acre | Deracre intensifica recuperação da rodovia AC-405, no 
Juruá 
O governador Gladson Cameli determinou autorizou o recapeamento da 
rodovia AC-405 entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. | 
https://bit.ly/2KjWAc5 
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Agência Acre | Into-AC: de obra inacabada a campo de batalha permanente 
para salvar vidas 
Construído em apenas um mês, o Hospital de Campanha de Rio Branco (HC) foi 
idealizado para que permaneça no pós-pandemia do coronavírus. | 

https://bit.ly/37Y4Oif 
 
Agência Acre | Governo do Estado apresenta pacote bilionário de obras 
para empresários da construção civil 
A partir de 2021, audaciosos investimentos serão executados, sobretudo, na 
melhoria da infraestrutura em todas as regiões acreanas. | 
https://bit.ly/346LK0p 
 
Agência Acre | Gladson Cameli vistoria reinício das obras de ampliação do 
Pronto-Socorro de Rio Branco 
A vistoria ocorreu na estrutura das novas instalações de enfermarias. | 
https://bit.ly/2KeR4rl 
 
Agência Acre | Cameli vistoria obras de revitalização da avenida Mâncio 
Lima, em Cruzeiro do Sul 
A revitalização da avenida Cel. Mâncio Lima, umas das mais importantes de 
Cruzeiro do Sul, segue em ritmo acelerado. | https://bit.ly/3qOw2Re 
 

Agência Acre | Gladson vistoria obras e anuncia mais investimentos para 
Acrelândia 
Os investimentos do Governo do Estado do Acre para melhorar a vida das 
pessoas seguem em todas as regiões do estado. | https://bit.ly/378SHjb 
 
Agência Acre | Em Cruzeiro do Sul, governo revitaliza Avenida Mâncio 
Lima e Parque do Remanso 
Considerada uma das principais vias urbanas e ao mesmo tempo um dos mais 
frequentados espaços de esportes e lazer de Cruzeiro do Sul. | 
https://bit.ly/3macNhm 
 
Agência Acre | Governo conclui obra de ampliação do sistema de água da 
Vila do V 
Investimentos permitiram dobrar a produção e garantir água tratada a 1,5 mil 
famílias da localidade. | https://bit.ly/3a6cgL0 
 
Agência Acre | Governo fiscaliza obras de manutenção e reforma do 
aeródromo de Manoel Urbano 

Profissionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) realizou mais 
uma visita técnica e fiscalização dos serviços. | https://bit.ly/3qI1YXk 
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Agência Acre | Governo segue com obra de abertura do Ramal Joaquim 
Sousa, em Feijó 
O objetivo é a construção de uma rodovia estadual ligando Feijó, no Acre, a 
Envira, no Amazonas. | https://bit.ly/3a6dqWS 
 

Agência Acre | Governo do Estado lança pacote de R$ 270 milhões em 
obras de infraestrutura 
O ano de 2020 será encerrado com boas expectativas sobre a execução de 
grandes obras estruturantes para o Acre no decorrer do próximo ano. | 
https://bit.ly/37QOGPI 
 
Agência Acre | Governo conclui construção de estacionamento na Cidade 
da Justiça 
A obra faz parte de um processo de recuperação e revitalização dos espaços 
públicos. | https://bit.ly/2JMpxxL 
 
Agência de Notícias do Paraná | Itaipu vai investir R$ 228 milhões na BR-
487, a Estrada da Boiadeira 
O trecho que receberá investimentos tem 47 quilômetros e liga os municípios 
de Icaraíma e Umuarama, no Paraná. | https://bit.ly/3qSCK8I 
 
Agência de Notícias do Paraná | Imbituva ganhará 177 casas novas em 
programa de requalificação urbana 

Empreendimento faz parte do programa Nossa Gente. Investimento do 
Governo do Estado é de R$ 16,3 milhões, com recursos do BID. | 
https://bit.ly/3qR5rD6 
 
Agência de Notícias do Paraná | Duplicação da BR-277 em Guarapuava 
inclui viaduto e trincheiras 
Estado investirá R$ 105 milhões nas obras que ficam no perímetro urbano do 
município. | https://bit.ly/3a4cUZB 
 
Agência de Notícias do Paraná | Rodovia entre Ponta Grossa e Palmeira 
tem obras de conservação 
Estado investe R$ 6,5 milhões no trecho de 40 quilômetros da PR-151 para 
recuperação do asfalto entre outros. |  https://bit.ly/3ndM5WH 
 
Agência de Notícias do Paraná | Apucarana investe na pavimentação para o 
desenvolvimento urbano 
Desde janeiro de 2019, o município recebeu R$ 5,6 milhões que viabilizaram 
seis obras de pavimentação asfáltica. | https://bit.ly/2W62JeV 

 
Agência de Notícias do Paraná | DER/PR apresenta suas obras e atividades 
pela internet 
Nesta quarta-feira (18), as 10h da manhã, a conversa será com o diretor 
Técnico do órgão. | https://bit.ly/3mfvmka 
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Agência de Notícias do Paraná | Avançam as obras de moradias populares 
em Itaguajé e Flórida 
Investimento de R$ 4,1 milhões vai garantir casa própria de graça para 68 
famílias carentes dos municípios, na região Noroeste do Estado. | 

https://bit.ly/3maMdVn 
 
Agência de Notícias do Paraná | Portos do Paraná avança no projeto para a 
obra de derrocagem 
Projeto Executivo vai definir etapas e métodos para remoção do complexo de 
rochas que fica submerso na região do Porto de Paranaguá. | 
https://bit.ly/380HkJl 
 
Agência de Notícias do Paraná | PCH Bela Vista tem mais de 80% das obras 
executadas 
Projeto também inclui a construção de uma subestação elevadora e uma linha 
de distribuição de alta-tensão. | https://bit.ly/2LzEO5D 
 
Agência de Notícias do Paraná | Duplicação e viadutos encerrarão fama de 
mau do Trevo Gauchão 
Trevo é uma das quatro partes integrantes – e a mais simbólica – do edital de 
licitação de modernização da PR-323. | https://bit.ly/2KhChw3 
 

Portal Correio | MPF ajuíza ação de improbidade contra prefeito de 
Teixeira 
Ação visa irregularidades cometidas pelos servidores públicos em obras nas 
áreas de Saúde e Segurança. | https://bit.ly/3qQp2mT 
 
Portal Correio | Santa Rita: Obras avançam no Heitel e transformam bairro 
em canteiro de obras 
Segundo explicou o prefeito Emerson Panta, o bairro, que não possui mercado 
público, está ganhando também outras ações importantes. | 
https://bit.ly/37dj5st 
 
Portal Correio | PF apura desvio de R$ 54 milhões em obras de combate à 
seca 
Dinheiro deveria ser usado para perfuração de poços e instalação de sistemas 
de abastecimento de água no interior da Paraíba. | https://bit.ly/36focYo 
 
Portal Correio | Chió e Francinildo agradecem por obras na estrada de São 
Tomé 

A obra que irá pavimentar cerca 4,4 quilômetros em um dos trechos mais 
importantes para o escoamento de produtos agrícolas em toda Paraíba. | 
https://bit.ly/37ZVx9G 
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Portal Correio | Autorizadas obras do Hospital de São Bento com valor 
superior a R$ 6,8 mi 
Além de São Bento, outros três municípios foram contemplados com obras que 
somam R$ 7,9 milhões. | https://bit.ly/348a9CH 
 

Portal Correio | MPPB denuncia 22 prefeitos que não assinaram acordos 
para o fim dos lixões 
MPPB também está avaliando o cumprimento das obrigações por parte dos que 
se comprometeram. | https://bit.ly/3gGRN0E 
 
DcMais | Empresa responsável por obras em Mercadão será multada 
Fim do contrato | https://bit.ly/3qO8P1w 
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