
 
 

IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 de agosto a 31 de agosto - 
 

IBRAOP _______________ 

 
IBRAOP | Ibraop comemora 20 anos de fundação com homenagens, 
publicações e eventos on-line 
Para comemorar, uma série de atividades foram programadas de julho até o 
mês de novembro, quando serão realizados um Webinar, no dia 23, seguido de 
um Ciclo de Palestras, nos dias 24, 25 e 26 – ambos eventos on-line 
| https://bit.ly/2ZEZ5d5 
 
IBRAOP | Diex do Ibraop se reuniu com Presidência do Confea para debater 
plano de trabalho 
Para estabelecer não só a aproximação das entidades como a definição de 

ações de interesse comum, a Diretoria Executiva do Ibraop se reuniu com o 
presidente licenciado do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), o engenheiro civil Joel Krüger | https://bit.ly/2BZxPOZ 
 
IBRAOP | Tribunais de Contas dos estados do Acre e Mato Grosso assinam 
termo de filiação com o Ibraop 
Os Tribunais de Contas dos Estados do Acre (TCE-AC) e de Mato Grosso (TCE-
MT) estão filiados ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(Ibraop) até 2024 | https://bit.ly/36N4JPl 
 
HOTSITE 20 ANOS | “O efeito pedagógico de operações da Polícia Federal: 
um estudo de caso da Operação Caixa de Pandora” 
A avaliação do prejuízo direto à Administração Pública causado pela 
corrupção é tema de muitos estudos, especialmente em se tratando de obras 
públicas. Foi por isso que o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
– o Ibraop – publicou o artigo do engenheiro civil e perito criminal do 
Departamento da Policia Federal, Alan Lopes | https://bit.ly/3mPyqVk 
 

IBRAOP | Ibraop busca parcerias para desenvolver Sistema Nacional de 
Controle de Obras Públicas 
O Ibraop segue buscando apoio de entidades parceiras para o desenvolvimento 
do Sistema Nacional de Controle de Obras Públicas. O projeto foi 
apresentado, por fim, ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
| https://bit.ly/3lN2PT8 
 
IBRAOP | DIEX do Ibraop promove reuniões virtuais durante a Pandemia 
A Diretoria Executiva do Ibraop se reuniu diversas vezes nas últimas semanas. 
Os encontros têm sido virtuais em razão do isolamento social imposto pela 
pandemia do Coronavírus (Covid-19) no país | https://bit.ly/3g6G49B 
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IBRAOP | Ibraop apresenta sugestões de melhoria aos critérios de avaliação 
do MMD-TC da Atricon 
O Ibraop foi convidado pela Atricon a apresentar sugestões de melhorias aos 
critérios de avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 
Contas (MMD-TC) que se referem a auditoria de obras públicas e mobilidade 

urbana | https://bit.ly/2YfCvIl 
 
PARCEIROS _______________ 

 

ATRICON |Banco Mundial aprova e elogia auditoria do TCM-BA sobre Projeto 
Salvador Social 
O trabalho do TCM-BA é realizado por grupo de auditores que tem a 
responsabilidade de auditar contratos e obras e serviços celebrados pela 
Prefeitura de Salvador que envolve recursos da ordem de 500 milhões 
financiados pelo BID. | http://bit.ly/2K4dADl 
 

ATRICON |TCE Ceará e MPC realizam segunda inspeção in loco no Hospital 
de Campanha de Fortaleza 

O objetivo foi verificar a regularidade da execução das obras de implantação 
do Hospital de Campanha para enfrentamento da Covid-19, no Estádio 
Presidente Vargas (PV). | http://bit.ly/38CS9DC 
 
ATRICON | Câmara do TCE-PB referenda cautelares e mantém suspensas 
licitações de quatro Prefeituras 
Tratam em sua maioria de dispensa de contratação de obras de pavimentação 
de ruas e de reforma de escolas. | http://bit.ly/3ls6Ooz 
 
IRB | Fiscalização nas delegações de rodovias 
A fiscalização do transporte interestadual foi objeto da série de auditorias 
realizadas pelo TCU. | http://bit.ly/3ksqFCY 
 
DNIT | DNIT inicia aplicação de asfalto na Nova Ponte do Guaíba/RS 
Liberação do tráfego na travessia está prevista para ocorrer em novembro. | 
http://bit.ly/2IQ5b5B 

 
DNIT | DNIT entrega mais 37 quilômetros restaurados da BR-080/GO 
Rodovia federal é importante corredor logístico para a integração nacional. | 
http://bit.ly/3lGk09C 
 
DNIT | DNIT executa serviços de manutenção rodoviária na BR-230 e na 
BR-101, na Paraíba 
Ações incluem sinalização horizontal e recomposição asfáltica na região 
metropolitana de João Pessoa. | http://bit.ly/3nz42yI 
 
DNIT | DNIT segue com as obras de duplicação da BR-304/RN 
Previsão de término dos serviços na Reta Tabajara é em dezembro de 2021. | 
http://bit.ly/2IJqea3 
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DNIT | DNIT avança com os serviços de manutenção rodoviária na BR-
367/BA 
Os serviços realizados no trecho visam fomentar a indústria do turismo do 
estado. | http://bit.ly/394Spvt 

 
DNIT | DNIT aprova realização de licitação para as obras do Rodoanel, em 
Mato Grosso 
Empreendimento vai conectar as BR-163/MT, BR-364/MT e BR-070/MT, 
voltadas para o escoamento da produção do agronegócio. | 
http://bit.ly/36NH5AK 
 
DNIT | DNIT assina Ordem de Serviço para construção da IP4 de Barcelos 
A previsão é que instalação portuária seja entregue no segundo semestre de 
2021. | http://bit.ly/38Tec8X 
 
DNIT | BR-381/MG: DNIT libera mais 3,4 quilômetros de pista duplicada 
Já são mais de 33 quilômetros abertos ao tráfego apenas este ano. | 
http://bit.ly/3kFk4oL 
 
DNIT | DNIT avança na duplicação na BR-135/MA, entre Bacabeira e Santa 
Rita 

Técnicos da autarquia trabalham a todo vapor na retomada da obra. | 
http://bit.ly/38Qsc3x 
 
DNIT | Justiça Federal libera retomada de obras de repavimentação do 
trecho C da BR-319/AM 
Decisão indeferiu o pedido liminar do MPF e o processo de contratação do 
DNIT será concluído. | http://bit.ly/2UyzFMj 
 
DNIT | DNIT avança nas obras em imóveis de Barra Mansa/RJ para concluir 
adequação do corredor ferroviário 
Objetivo é realocar 43 residências que ficavam no trecho onde serão 
executados os serviços. | http://bit.ly/35FdJoV 
 
DNIT | DNIT segue com as obras de restauração na BR-364/MT 
Rodovia federal é um importante corredor logístico para escoamento da safra 
de grãos de Mato Grosso. | http://bit.ly/35CzMwu 
 
DNIT | Obras do DNIT geram queda de preço médio de fretes para o 

escoamento da produção 
Número de viagens de caminhoneiros chega a dobrar com pavimentação da 
BR-163. | http://bit.ly/2IKDkEq 
 
DNIT | DNIT executa obras de manutenção rodoviária na BR-364/AC 
Trecho fica localizado próximo ao município de Sena Madureira (AC). | 
http://bit.ly/32SfehT 
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DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação da BR-163/364 em Cuiabá/MT  
Contorno rodoviário em Juscimeira foi concluído este mês | 
http://bit.ly/36ODO4g 
 

DNIT | DNIT entrega mais 26 quilômetros na BR-235/PI 
Segmento fica no trecho localizado entre as cidades de Caracol e Guaribas. | 
http://bit.ly/32QPz9q 
 
DNIT | Brasil e Uruguai sinalizam acordo para obras de infraestrutura em 
ambos os países 
Ministro Tarcísio Freitas reuniu-se com o ministro uruguaio para tratar de três 
importantes obras de integração na fronteira. | http://bit.ly/2UAyAU9 
 
DNIT | DNIT finaliza obras do Complexo da Mafisa, na BR-470/SC 
Trecho é um dos mais aguardados na duplicação da rodovia federal 
catarinense. | http://bit.ly/3lHR40L 
 
DNIT | DNIT segue com as obras de manutenção rodoviária na BR-163/PA 
Serviços vão desde reciclagem de base e remendo profundo até o Tratamento 
Superficial Duplo (TSD). | http://bit.ly/2HdVgGM 
 

DNIT | DNIT entrega 84 quilômetros de pista recuperada na BR-030/BA 
139 quilômetros da rodovia, que passa por diversos estados brasileiros, já 
receberam serviços de manutenção. | http://bit.ly/3nyfFWp 
 
DNIT | Amapá: DNIT executa uma série de obras na BR-156/AP e na BR-
210/AP 
Rodovias federais são importantes para o incremento econômico da região. | 
http://bit.ly/2KhA2sK 
 
DNIT | DNIT autoriza a contratação para obras de manutenção em 254,2 
quilômetros do Trecho do Meio da BR-319/AM 
Todos os serviços contam com licença ambiental expedida pelo IBAMA. | 
http://bit.ly/38S3Bv9 
 
DNIT | DNIT retoma obras importantes no Estado de Sergipe 
Trabalhos abrangem o encabeçamento da ponte sobre o rio São Francisco e a 
duplicação do lote 01 da BR-101/SE. | http://bit.ly/3pEOxH6 
 

DNIT | BR-381/MG tem mais 2,5 quilômetros de pista duplicada abertos ao 
tráfego 
DNIT já liberou mais de 30 quilômetros esse ano. | http://bit.ly/3f5BR7q 
 
DNIT | DNIT executa obras de manutenção e prepara a BR-174/MT para o 
período chuvoso 
Autarquia vai investir R$ 30 milhões na rodovia federal até o fim do ano. | 
http://bit.ly/36FPTJ4 
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DNIT | Em Santa Maria/RS, DNIT avança nas obras do segundo viaduto na 
interseção da BR-158 com a BR-392 
Estrutura integra o projeto denominado Travessia Urbana de Santa Maria. | 
http://bit.ly/2IJzevR 

 
DNIT | DNIT entrega 30 quilômetros de pista recuperada na BR-364/RO 
Trecho fica localizado entre as cidades de Ji Paraná e Ouro Preto do Oeste. | 
http://bit.ly/3950wIr 
 
DNIT | DNIT entrega trevo de Ariquemes, na BR-364/RO 
Rotatória é uma importante via de escoamento da produção pecuária e de 
grãos em Rondônia. | http://bit.ly/2KjvG4j 
 
DNIT | DNIT libera mais sete quilômetros de pista duplicada na BR-381/MG 
próximo a Nova União 
Somente este ano, já são 28 quilômetros abertos ao tráfego. | 
http://bit.ly/32PSIpF 
 
DNIT | DNIT entrega obra do Contorno de Juscimeira, na BR-163/364/MT 
Rodovia é o principal corredor logístico para escoamento da safra de Mato 
Grosso. | http://bit.ly/2IM1u19 

 
GOV.BR POLÍCIA FEDERAL | PF investiga desvio de recursos públicos em 
obra de revitalização de praça na região norte do RS 
PF deflagra a Operação Praça do Povo para investigar suspeita de fraude em 
licitação de obra de revitalização de uma praça municipal. | 
http://bit.ly/2ITOtSQ 
 
GOV.BR POLÍCIA FEDERAL | PF dá prosseguimento a investigações sobre 
fraudes em obras de georrefenciamento no AP 
Segunda fase da Operação Conluio confirma fraudes à licitação em obras de 
georreferenciamento no Amapá. | http://bit.ly/2HdVgGM 
 
SITES DE TCS  ______________ 

 
TCE-MG | Novo sistema que informa obras de engenharia é apresentado 

Apresentação oficial do Sistema de Informações de Serviços de Engenharia e 
Obras Públicas de Minas Gerais (SISOP-MG). | http://bit.ly/2IJyZ3X 
 
TCE-MG | TCEMG suspende licitação no município de Queluzito 
O edital visava à contratação de empresas para execução de obra destinada à 
construção de 10 unidades de casas habitacionais. | http://bit.ly/2UEdmEV 
 
TCM-GO | Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
realiza Oficina Interna 
Objetivo da atividade é de aproximação da equipe e unificação de 
entendimentos. | http://bit.ly/2IQNT8Z 
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TCE-PE | São Bento do Una refaz editais de licitação após Cautelares do 
TCE 
A Segunda Câmara homologou duas Medidas Cautelares determinando à 
prefeitura a anular a inabilitação de empresas participantes de duas licitações 

realizadas no município. | http://bit.ly/35XLEt7 
 
TCE-PE | TCE susta licitação de mais de R$ 4 mi da prefeitura de Bom 
Conselho 
A licitação se refere a obra de pavimentação do município. | 
http://bit.ly/3nQ97mh 
 
TCE-PE | Cautelar determina cancelamento de licitação no Recife 
A licitação tratava da elaboração de estudos e projetos, incluindo apoio 
técnico, gerenciamento e fiscalização de obras, para a implantação de 
soluções de esgotamento sanitário na capital pernambucana. | 
http://bit.ly/2J61I3k 
 
TCE-PE | TCE mantém suspensos pagamentos de contratos da SES 
A suspensão se refere a pagamentos restantes destinado à construção do 
hospital de campanha Brites de Albuquerque, em Olinda. | 
http://bit.ly/3fofqKQ 

 
TCE-PE | Cautelares determinam suspensão de pagamentos de contratos 
Suspensão de pagamentos dos contratos de construção dos hospitais de 
campanha destinados a atender casos de Covid-19. | http://bit.ly/362i4D7 
 
TCE-RJ | TCE analisa dupla contratação para construção de Hospital de 
Campanha em Nova Iguaçu 
SES teria contratado Iabas, enquanto Seinfra já havia firmado contrato com 
outra empresa. http://bit.ly/2UTJ0hL 
 
TCE-ES | Empresa contratada pelo DER deverá realizar reparos em trecho 
de 15Km da rodovia ES-080 
A reparação deverá ser efetuada sem ônus aos cofres estaduais. | 
http://bit.ly/374KRWJ 
 
TCE-TO | Tribunal faz auditoria em obra rodoviária na TO-080 entre 
Palmas e Paraíso do Tocantins 
Servidores do TCE/TO foram a campo conferir medições e testes de qualidade 

em laboratório. | http://bit.ly/2UZYwZp 
 
TCE-PI | TCE-PI retoma inspeções de obras no interior do Estado 
Inspeção in loco em objetos de restauração e construção de estradas vicinais 
nos municípios de São João do Piauí, Eliseu Martins e Guadalupe. | 
http://bit.ly/2Je16sq 
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SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

 
G1 | Ministério Público pede paralisação de obras de centrais hidrelétricas 
em MG para avaliar impactos ambientais 
Por determinação da justiça as empresas têm até a próxima segunda-feira 
(10) para se manifestar. | http://glo.bo/369Rzvr 
 
G1 | Arquivo Público de Uberaba passa por reformas 
Local terá uma nova iluminação, plantio de árvores, reparos nas portas e 
sinalização interna. | http://glo.bo/2J2PlFv 
 
G1 | Após audiência pública, ouvidoria do DPE forma comissão para 

acompanhar impactos de obras na Lagoa do Abaeté, em Salvador 
Iniciativa é formada por membros da defensoria e também da sociedade civil. 
| http://glo.bo/3ldWW0K 
 
G1 | Obra de hospital parada há 6 anos deve ser retomada após licitação 
de R$ 185 milhões 
A construção do hospital está paralisada há seis anos e deveria ter sido 
entrega para a Copa do Mundo, em 2014. | http://glo.bo/37rdIoz 
 
G1 | Novo fórum tem obras paradas e deve passar por nova licitação em 
Poços de Caldas, MG 
Segundo o Tribunal de Justiça, empresa responsável não cumpriu cronograma 
e não houve interessados em assumir a obra. | http://glo.bo/2Je6iNa 
 
G1 | Municípios de MT devem eliminar depósitos inadequados de lixo até 
2021 
Programa obriga os municípios a providenciarem a destinação correta do lixo 
produzido pela população, mas isso ainda não aconteceu. | 

http://glo.bo/3m9N75n 
 
G1 | Aplicativo estimula descarte correto de resíduos nos Ecopontos de 
São Luís 
O aplicativo é um clube de vantagens ambiental que funciona através da troca 
de resíduos por pontos que poderão ser transformados em benefícios nas 
empresas parceiras. | http://glo.bo/2HIzGKE 
 
G1 | Após 24h, bombeiros ainda trabalham no combate a incêndio em 
aterro de resíduos sólidos em Rio Branco 
Fogo voltou a atingir aterro de resíduos sólidos na Rodovia Transacreana, em 
Rio Branco, na segunda (24) e bombeiros já usaram mais de 90 mil litros de 
água. | http://glo.bo/39irs7v 
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G1 | Suzano implanta programa para rastrear o destino de cargas de 
resíduos sólidos 
Empresas que prestam este tipo de serviço terão de se cadastrar para serem 
acompanhadas. | http://glo.bo/39jbR7G 
 

IstoÉ Dinheiro | Pandemia torna mais urgente a reciclagem 
Na quarentena, grande parte dos brasileiros está repensando a vida, 
refletindo sobre trabalho, relacionamentos e consumo. | 
http://bit.ly/39vfTty 
 
IstoÉ Dinheiro | BNDES terá mais recursos para recuperação de resíduos 
sólidos 
O montante de R$ 350 milhões do Programa Fundo Clima, por meio do 
Ministério do Meio Ambiente, será aplicado, prioritariamente, em 
investimentos em saneamento e recuperação de resíduos sólidos. | 
http://bit.ly/3qjaY5g 
 
GOV BR | Obras de restauração da BR-080/GO são finalizadas 
Rodovia é importante ligação entre Brasília e regiões Norte e Nordeste do 
País. | http://bit.ly/3fTBIEy 
 
GOV BR | Governo entrega mais 26 quilômetros da BR-235 no Piauí 

Trecho fica entre as cidades de Caracol e Guaribas; mais de 47 quilômetros 
devem ser concluídos ainda este ano. | http://bit.ly/36sI6zx 
 
GOV BR | Portal Cidadão dá mais transparência sobre a aplicação dos 
recursos em obras em rodovias federais 
A expectativa do Dnit é que, a partir de 1º de novembro, sejam inseridos 
dados sobre os sistemas ferroviário e aquaviário. | http://bit.ly/36sBbX6 
 
GOV BR | Governo Federal inaugura obra em rodovia de Minas Gerais 
As obras não pararam durante a pandemia do coronavírus e toda semana uma 
séria de novas entregas é feita pelo governo. | http://bit.ly/2Jx8U8D 
 
Agência Brasil | Operação apura fraude em contratações em São João de 
Meriti 
Ação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. | 
http://bit.ly/3mxqVT4 
 
Agência Brasil | Governo retoma obras de saneamento integrado na 

Baixada Fluminense 
Construção do sistema beneficiará 90 mil pessoas. | http://bit.ly/39DKk13 
 
Correio Braziliense | Menos de 3% das obras paradas dependem de órgãos 
de controle, diz presidente do TCU 
Segundo José Múcio Monteiro, até o início deste ano, a grande maioria das 
paralisações era responsabilidade de outros órgãos, como o Ministério Público 
e o Ibama. | http://bit.ly/2KXl7Ee 
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Estradas | Obras na Bandeirantes continuam nesta semana no trevo do Km 
60, em Jundiaí 
De acordo com a AutoBAn, serviços acontecem nesta segunda (31) e terça 
(1º/9), das 22h às 5h. | http://bit.ly/3mLfjvx 
 

Estradas | Via Dutra terá obras neste sábado (29), na pista marginal em 
Guarulhos (SP) 
De acordo com a NovaDutra, serviços serão executados das 22h às 5h; acesso 
do bairro Jardim Cumbica para a rodovia será fechado. | 
http://bit.ly/33IxR8c 
 
Estradas | DNIT segue com as obras de duplicação da BR-304, no Rio 
Grande do Norte 
De acordo com a Autarquia, serviços na Reta Tabajara devem ser concluídos 
em dezembro de 2021. | http://bit.ly/3om5959 
 
Estradas | Obra na BR-135 recupera trecho entre Bacabeira e Santa Rita, 
no Maranhão 
De acordo com o DNIT, técnicos intensificaram os serviços na rodovia. | 
http://bit.ly/37R957t 
 
Estradas | Obras de recuperação na BR-116, no RS, são antecipadas para 

este fim de semana 
De acordo com o DNIT, mudança deve evitar transtornos ao tráfego na região 

do Aeroporto Salgado Filho. | http://bit.ly/3geXvXs 

Estradas | Obras de duplicação da ponte sobre o rio Paranaíba na BR-050 
têm ritmo intenso 
De acordo com a concessionária Eco050, com uso de balsas e catamarãs foi 

dado início à duplicação da ponte entre GO e MG. | http://bit.ly/37EdlqK 

Estradas | DNIT realiza obras de restauração na rodovia BR-364, no Mato 
Grosso  
De acordo com o DNIT, serão investidos R$ 77 milhões nas obras. | 
http://bit.ly/39LmO1U 
 
Estradas | Obra na SC-486 entre Itajaí e Brusque será concluída em 
setembro 
De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), 
foram investidos R$ 176 milhões. | http://bit.ly/3lNW0Aw 
 

Estradas | Justiça Federal libera retomada de obras da BR-319, no 
Amazonas 
De acordo com a DNIT, pedido liminar do MPF foi indeferido e, com isso, 
processo de contratação do DNIT será concluído. | http://bit.ly/3otSWvf 
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Estradas | Santa Catarina investirá R$58,1 milhões na infraestrutura do 
meio-ambiente 
De acordo com o governo, um dos editais contemplará a implantação e 
pavimentação da SC-451, entre Frei Rogério e o entroncamento com a SC-452, 
em Fraiburgo. | http://bit.ly/2VJBnuH 

 
Estradas | RSC-377, na região central do RS, recebe mais de RECEBE MAIS 
DE  3,5 milhões de investimentos 
De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), 
obras de recuperação abrangeram 90,2 quilômetros da rodovia. | 
http://bit.ly/3mRjm9L 
 
Estradas | ES-356, entre Rio Bananal e Panorama, ganha nova 
pavimentação 
De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), foram 
investidos R$ 13, 5 milhões nas melhorias da rodovia. | http://bit.ly/2VLL3Vy 
 
Estradas | DER de MG implementa programa de manutenção nas rodovias 
estaduais 
De acordo com o DER-MG, entre março e julho deste ano, já foram investidos 
cerca de R$ 60 milhões nas rodovias de todas as regiões do estado. | 
http://bit.ly/33OowM6 

 
Estradas | Rodovias BR-156 e BR-210, no Amapá, recebem obras de 
melhorias 
De acordo com o DNIT, rodovias são importantes para o incremento 
econômico da região. | http://bit.ly/3ggfc8Q 
 
Estradas | Brasil e Uruguai fazem acordo para obras de infraestrutura nos 
dos países 
De acordo com o Ministério da Infraestrutura (Minfra), documento assinado 
entre os governos envolve três importantes obras de integração na fronteira. | 
http://bit.ly/3n2flzD 
 
Estradas | Via Dutra tem obras de contenção de Talude em Guarulhos (SP) 
De acordo com a concessionária NovaDutra, serviços serão realizados em até 
60 dias. | http://http://bit.ly/2JzhKDo 
 
Estradas | BR-262, no MS, ganha mais 25 quilômetros de pista recuperada 
De acordo com o DNIT, rodovia é importante corredor para escoamento da 

safra e indústria de papel e celulose. | http://bit.ly/37JxnzU 
 
Estradas | Acesso à Raposo Tavares (SAP-270) será interditado para obras 
em Assis 
De acordo com a concessionária, manutenção no pavimento será feita nesta 
quarta-feira (19), na alça de entrada do Km 447. | http://bit.ly/3mQCzs6 
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Estradas | NOVADUTRA amplia recuperação de pavimento em Cachoeira 
Paulista (SP) 
De acordo com a concessionária, serviços serão executados entre os Kms 30 e 
37 da pista sentido Rio de Janeiro. | http://bit.ly/2JFwIHT 
 

Estradas | Régis Bittencourt (BR-116) passa por obras no pavimento em 
Juquiá (SP) 
De acordo com a concessionária responsável, intervenções são no acesso à 
Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira (SP-222). | http://bit.ly/37Dn5kU 
 
Estradas | BR-277 terá obras nas marginais a partir de segunda (17), em 
Cascavel (PR) 
De acordo com a concessionária Ecocataratas, serviços serão feitos, entre 
8h30 e 17h, de segunda a sexta. | http://bit.ly/3qGq0Cj 
 
Estradas | Eixo SP intensifica recuperação de pavimento na rodovia SP-425 
De acordo com a Eixo SP, serviços de recomposição e operação tapa-buraco 
serão executados entre Parapuã e Presidente Prudente. | 
http://bit.ly/3oyq9Wt 
 
Estradas | Eixo SP realiza serviços de manutenção em obras de artes 
especiais (OAES) 

De acordo com a concessionária, cronograma prevê intervenções em três 
trechos das rodovias sob concessão. | http://bit.ly/33Qm4Vv  
 
Estradas | Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) tem obras na região de 
Jundiaí 
De acordo com a AutoBAn, serviços serão até este sábado (15), das 8h às 17h, 
na pista sentido capital. | http://bit.ly/3gih6Wv 
 
Estradas | Concessionária realiza reparos no pavimento da rodovia BR-050, 
em MG 
De acordo com a Eco050, serviços utilizarão asfalto-borracha, que traz mais 
conforto e segurança aos usuários. | http://bit.ly/3qxBSGv 
 
Estradas | DNIT faz manutenção em 36 quilômetros da BR-242, no 
Tocantins 
De acordo com a Autarquia, serviços estão sendo executados entre o povoado 
de Bom Jesus e a cidade de Paranã. | http://bit.ly/33R1Fjj 
 

Estradas | Raposo Tavares (SP-270) tem obras na região de Presidente 
Bernardes 
De acordo com a CART , fresagem e recomposição serão feitos para aumentar 
a segurança e o conforto dos usuários da rodovia. | http://bit.ly/3oxu8CH 
 
Estradas | Fernão Dias (BR-381) tem trecho de pista aberto ao tráfego 
De acordo com o DNIT, este ano já foram entregues mais de 30 Kms. | 
http://bit.ly/3giZudb 
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Estradas | Obras na Travessia Urbana de Formosa, na BR-020 estão em fase 
final, em GO 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), serviços estão na fase de execução das fundações do viaduto. | 
http://bit.ly/33OdKFW 
 
Estradas | Governo ativa desvios para avanço de obras na rodovia BR-316 
De acordo com o Governo, além de minimizar os transtornos na BR, ação é 
necessária para construção de viaduto. | http://bit.ly/2VHzIpy 
 
Estradas | Obra na Jornalista Francisco Aguirre (SP-101) altera tráfego em 
Hortolândia  
De acordo com a concessionária Rodovias do Tietê, serviços fazem parte da 
obra de duplicação da via. | http://bit.ly/36SPC77 
 
Portos e Navios | Codeba abre licitação para obra de dragagem no Porto de 
Ilhéus 
As propostas podem ser entregues a partir desta segunda-feira (24). | 
http://bit.ly/3mUlc9L 
 

Metrópoles | O presidente preparou o lançamento de 33 ações para o 
próximo semestre, mas a maior parte delas saíram do papel em governos 
anteriores 
O presidente preparou o lançamento de 33 ações para o próximo semestre, 
mas a maior parte delas saíram do papel em governos anteriores. | 
http://bit.ly/2JIKmtO 
 
Metrópoles | Dnit impede empresas de divulgarem problemas em obras nas 
redes sociais 
Gestoras ambientais terão que enviar informações ao órgão com 30 dias de 
antecedência para avaliação e eventual liberação ao público. | 
http://bit.ly/2LdrgfH 
 
Metrópoles | Crédito extra para obras via medida provisória é 
inconstitucional, diz Maia 
Governo planeja usar MP para abrir crédito extraordinário de cerca de R$ 5 
bilhões para custear obras de infraestrutura. | http://bit.ly/2W3T08Z 
 

Metrópoles | Parlamentares e dois ministérios disputam R$ 5 bi em 
recursos do Orçamento 
Deputados e senadores, além da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, 
lutam por mais espaço nas despesas deste ano. | http://bit.ly/39QRizR 
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Metrópoles | Na pandemia, população produz menos lixo; isso pode 
significar mais pobreza 
Especialistas avaliam que a redução de resíduos urbanos está diretamente 
relacionada com queda na economia e no poder aquisitivo das pessoas. | 
http://bit.ly/3lQl3mt 
 

Agência Brasília | Hospital de Campanha de Ceilândia tem 65% das obras 
concluídas 
Término da construção, orçada em R$ 10,4 milhões, está previsto para a 
segunda quinzena de setembro. | https://bit.ly/3qHfsTl 
 

Agência Brasília | Avançam as obras no Noroeste 
Nos próximos meses serão feitos estacionamentos, calçamentos e a 
complementação da avenida W9. | https://bit.ly/3oDKEkn 
 
Agência Brasília | Quase R$ 5 milhões para obras em passarelas 
Estruturas não recebiam manutenção há mais de 11 anos, reivindicação agora 
atendida. Trabalho gera 100 empregos. | https://bit.ly/39WD0O0 
 
Agência Brasília | Obras e qualidade de vida na Região Administrativa do 
Paranoá 
Nova rede pluvial coloca fim ao mau cheiro e água empossada no período 
chuvoso. Na quadra 28, praça central é reformada. | https://bit.ly/3qG3wkF 
 
Agência Brasília | Vicente Pires: obras da Rua 4A chegam à reta final 
Trabalhos na principal avenida de acesso à cidade entram na fase de 
acabamento, com construção de estacionamentos e outras melhorias. | 
https://bit.ly/3m4zjbB 

 
Agência Brasília | Parque da Cidade em transformação 
Governo reforma banheiros, vestiários e calçadas. Além dos contratos de 
manutenção, mais R$ 860 mil são investidos. | https://bit.ly/3m0yKzn 
 
Agência Brasília | Reforma nas escolas de Ceilândia  
Unidades passam por obras de médio e de grande portes desde junho. Meta é 
zerar demanda. Investimento é de cerca de R$ 2 milhões. | 
https://bit.ly/3gxIVu9 
 
Agência Brasília | W3 Sul: investimento de R$ 24,8 milhões e 800 
empregos 
Obras em uma das avenidas mais icônicas do Distrito Federal avançam, apesar 
da pandemia. | https://bit.ly/2K7qQab 
 
Agência Brasília | Planaltina: reforma em 28 km de estradas rurais do 
Córrego do Arrozal 
Antiga reivindicação da comunidade é atendida pelo GDF Presente, que 

também faz poda de árvores no Hospital de Base. | https://bit.ly/2JTTiwm 
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Agência Brasília | Rotatórias no Paranoá Parque melhoram o trânsito 
Em parceria com o Detran-DF e a Novacap, administração local constrói 
acessos às quadras 1/2 e 2/3. | https://bit.ly/370lCGa 
 

Agência Brasília | Obra no Núcleo Rural Jardim II entra na fase de 
pavimentação 
Até o fim da próxima semana o trecho de 1,5 km estará totalmente asfaltado, 
beneficiando cerca de mil moradores da região. | https://bit.ly/2W1DwSN 
 
Agência Brasília | Avançam as obras do Hospital de Campanha de Ceilândia 
Unidade disponibilizará mais 60 leitos para o tratamento de pacientes com a 
Covid-19. | https://bit.ly/37Rpf0w 
 
Agência Brasília | Primeira etapa da obra na Av. Hélio Prates vai gerar 750 
empregos 
GDF lança licitação para início da requalificação da via, onde devem ser 
investidos R$15 milhões. | https://bit.ly/2W5MbmZ 
 
Agência Brasília | Avança cronograma de construção do Túnel de 
Taguatinga 
Paredes da estrutura que beneficiará 135 mil motoristas por dia começaram a 

ser construídas; quase 1,7 mil empregos diretos e indiretos serão gerados. | 
https://bit.ly/3oHZTZx 
 
Agência Brasília | SLU: restos de construção civil viram obras no DF 
Na Unidade de Recebimento de Entulhos (URE) foram recicladas 102 mil 
toneladas de resíduos no primeiro semestre de 2020. | https://bit.ly/342bKtQ 
 
Agência Brasília | Obras de drenagem na DF-290 garantem 360 empregos 
Estágio dos trabalhos já chegou a 26% de execução. Investimento total é de R$ 
4,7 milhões. | https://bit.ly/3aap975 
 
Agência Brasília | Ciclovia da DF-459 (Ceilândia/Samambaia) está pronta 
A obra que teve início em fevereiro beneficia mais de 60 mil pessoas. | 
https://bit.ly/39YSPDJ 
 
Agência Brasília | Viadutos da Estrada Setor Policial Militar: acompanhe as 
etapas da obra 
Expectativa é de que sejam gerados mais de 500 empregos. | 

https://bit.ly/2VWQb9B 
 
Agência Brasília | Obra na via de ligação do Setor de Inflamáveis gerou 
quase 700 empregos 
Já foram investidos R$ 2,6 milhões nos serviços de drenagem da região, 
essencial para a segurança de comerciantes e usuários do SAI. | 
https://bit.ly/372MG7Z 
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Agência Brasília | Reformas chegarão a todas as quadras poliesportivas do 
Itapoã 
Ações integram o Cidade Sempre Viva, novo programa de zeladoria que atuará 
em mais de 200 demandas na cidade. | http://bit.ly/37Sxg55 
 

Agência Brasília | Obra de pavimentação da DF-285 ganha mais 3 km 
O DER deu início, também, ao serviço de colocação de 1,5 km de asfalto nas 
proximidades da Escola Classe Núcleo Rural Jardim. | https://bit.ly/37OUdWZ 
 
Agência Brasília | Programa Cidade Sempre Viva é lançado e começa pelo 
Itapoã 
Três grandes projetos já foram anunciados: construção da Feira Permanente, 
do Terminal Rodoviário e da Unidade Básica de Saúde (UBS). | 
https://bit.ly/39TODp3 
 
Agência Brasília | Ponte sobre Córrego Vicente Pires recebe oito vigas 
Recursos investidos ultrapassam R$ 3 milhões, e 30 empregos diretos e 
indiretos serão criados. | https://bit.ly/3m5qoq6 
 
Agência Brasília | Obras do GDF vão criar mais de 14 mil empregos 
Licitações anunciadas no Diário Oficial receberão aporte de mais de R$ 300 
milhões e ajudarão a alavancar a economia local. | https://bit.ly/37NfKPX 

 
Agência Brasília | Colônia Agrícola Sucupira ganha asfalto novo 
Cerca de 15 mil pessoas serão beneficiadas diretamente. | 
https://bit.ly/3oFjMAI 
 
Agência Brasília | Avança a obra de pavimentação da VC-371 
Obra iniciada em junho já tem 20% do cronograma executado. | 
https://bit.ly/2K7cMh5 
 
Agência Pará | Setran finaliza obra em pontes da vicinal Mariquita, em 
Tomé-Açu 
Manutenção das pontes é uma das quatro frentes de trabalho desenvolvidas 
pela Secretaria no município. | https://bit.ly/2IBN2sA 
 
Agência Pará | Obras do Governo do Pará priorizam a preservação do meio 
ambiente 
O projeto de paisagismo da Nova BR prevê, nos primeiros 10,8 km, o plantio 
de 26 diferentes tipos de árvores e cerca de 1.600 mudas. | 

https://bit.ly/39YP8ho 
 
Agência Pará | Obras de pavimentação e duplicação de trecho da PA-287 
estão aceleradas 
Expectativa da Setran é que trabalho seja concluído em seis meses, antes do 
prazo estipulado. | https://bit.ly/2W5txvy 
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Agência Pará | Governo do Estado constrói mais de 350 km de rodovias 
paraenses 
Obras em execução constroem e pavimentam vias expressas do extremo 
sudoeste paraense à região do Marajó. | https://bit.ly/3gEBxgO 

 
Agência Pará | Governo acompanha obras do Programa Asfalto Por Todo o 
Pará em Belém e Icoaraci 
As obras seguem avançando no município de Belém. | https://bit.ly/3n9ahtc 
 
Agência Pará | Governo inicia obras de reconstrução da PA-275, em 
Parauapebas 
Rodovia estratégica para o escoamento da produção mineral e agropastoril do 
Pará. | https://bit.ly/341zcHn 
 
Agência Pará | Obras na Santa Casa avançam para beneficiar usuários e 
servidores 
Reformas são realizadas na recepção, enfermarias, Centro de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (Crie) e Atendimento aos Fissurados, além do 
espaço do Parapaz. | https://bit.ly/3qJb5XP 
 
Agência Pará | Obras da Usina da Paz em Parauapebas avançam para a 

segunda etapa 
Governador Helder Barbalho esteve no local do novo espaço de cidadania, 
assistência e transformação social. | https://bit.ly/3n7qX45 
 
Agência Pará | Governo entrega em Goianésia benefícios habitacionais, 
títulos de terra e unidades de saúde 
No município, o Estado também investe na pavimentação de ruas e em 
equipamentos para fortalecer o agronegócio. | https://bit.ly/3m9hx6Q 
 
Agência Pará | Obra de restauração da PA-150 ficará pronta em outubro  
Rodovia liga a Região Metropolitana de Belém às regiões sul e sudeste do 
Pará, e é o principal acesso ao porto de Vila do Conde, em Barcarena. | 
https://bit.ly/2W3ErlE 
 
Agência Pará | Governo leva infraestrutura urbana e recursos para 
habitação a Aurora do Pará 
A agenda de trabalho incluiu a entrega da Praça Juscelino Kubitschek e de 
quase R$ 600 mil para melhoria das residências de pessoas mais vulneráveis. | 

https://bit.ly/3nkwzIg 
 
Agência Pará | Obras do aeródromo de São Félix do Xingu ficam prontas 
este ano 
Já estão finalizadas as obras de drenagem e terraplanagem na nova pista de 
pouso que terá 1.600 metros de extensão por 30 metros de largura. | 
https://bit.ly/39ZrEsx 
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Agência Pará | Governo ativa desvios para avanço de obras da rodovia BR-
316 
Além de minimizar os transtornos na BR, ação é necessária para construção de 
viaduto que vai interligar a rua Ananin ao futuro Terminal de Integração de 

Ananindeua. | https://bit.ly/3m5yBKX 
 
Agência Acre | Estado fiscaliza obras de reforma da Concha Acústica em 
Rio Branco 
Um dos cartões postais da capital do Acre. | https://bit.ly/39ZOfW1 
 
Agência Acre | Com reforma concluída, reinauguração da Biblioteca 
Pública de Tarauacá está prevista para outubro 
O prédio recebeu nova cobertura, pintura externa e interna, instalação 
elétrica, plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais. | 
https://bit.ly/2LodlDz 
 
Agência Acre | Governador em exercício visita obras de espaços culturais 
em Cruzeiro do Sul 
Um novo Complexo de Cultura será criado no município de Cruzeiro do Sul. | 
https://bit.ly/3oKMJva 
 

Agência Acre | Governo fiscaliza obras de ampliação e reforma em 
unidades de referência hospitalar do interior 
Deixar a saúde pública do estado estruturada é um dos principais 
compromissos da gestão. | https://bit.ly/3gDbhTK 
 
Agência Acre | Obras do hospital de Sena Madureira passam por 
fiscalização 
Profissionais da Seinfra realizaram visita técnica às obras de reforma e 
ampliação do Hospital João Câncio Fernandes. | https://bit.ly/2WdKUKF 
 
Agência Acre | Governo conclui primeira etapa de obras da via que dá 
acesso à balsa de Rodrigues Alves 
Depois de 45 dias de trabalhos intensos. | https://bit.ly/2W5wUma 
 
Agência Acre | Governo do Acre realiza obras de melhorias no Ramal 
Caracas, em Cruzeiro do Sul 
Moradores dos ramais precisam da estrada em boas condições para escoar seus 
produtos agrícolas. | https://bit.ly/3gHbANi 

 
Agência Acre | Gladson Cameli vistoria fase final das obras do Centro de 
Atendimento ao Cidadão do Juruá 
60% da estrutura estão concluídos. | https://bit.ly/2W8wprK 
 
Agência Acre | Seinfra fiscaliza obras de conclusão do Hospital de Brasileia 
A previsão é de que os serviços sejam finalizados em no máximo duas 
semanas. | https://bit.ly/3a2NjjC 
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Agência Acre | Obras de acesso à balsa de Rodrigues Alves seguem para 
fase de conclusão 
A obra é uma antiga reivindicação da comunidade. | https://bit.ly/344FHct 
 

Agência Acre | Em pouco mais de um ano e meio, governo dá seguimento a 
53 obras que estavam paradas 
Tão importante quanto a criação e execução de novas obras é a finalização 
daquelas que há anos seguiam paralisadas. | https://bit.ly/3oIpBx3 
 
Agência Acre | Revitalização de espaços culturais e esportivos tem obras 
avançadas em Cruzeiro do Sul 
São várias frentes de serviço, que atuam na revitalização do Teatro dos Náuas 
entre outros. | https://bit.ly/3oNdu1I 
 
Agência de Notícias do Paraná | Estado destina R$ 51 milhões para 
revitalização da PR-280 
Principal artéria do Sudoeste, a PR-280 entrará em obras de revitalização 
dentro do Programa de Revitalização da Segurança Viária do DER. | 
https://bit.ly/3qPYIZY 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obra na principal via levará 

desenvolvimento a Campo Magro 
Investimento foi de R$ 3,6 milhões na revitalização dos 2,3 quilômetros da 
Avenida Zeferino Casagrande. | https://bit.ly/39ZWkdk 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governador destaca evolução das obras na 
Ponte da Integração 
Construção da nova ponte ligando o Brasil ao Paraguai já mudou a paisagem 
da região de Foz do Iguaçu. | https://bit.ly/2IJnPwz 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governador autoriza início da construção 
do novo Trevo Cataratas 
Viaduto vai resolver um dos maiores gargalos rodoviários do Estado. | 
https://bit.ly/3oPEMF1 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governador autoriza início de obras em 13 
ruas de Fazenda Rio Grande 
São ruas do Jardim Morumbi, com 5 mil moradores. | https://bit.ly/2LvFSY5  
 

Agência de Notícias do Paraná | Sanepar investe R$ 37 milhões em obras 
de esgoto de Ivaiporã 
Serão implantados cerca de 100 quilômetros de tubulações para ampliar a 
coleta de esgoto. | https://bit.ly/3gIehOS 
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Agência de Notícias do Paraná | Governo autoriza obra de 34 novas casas 
em Cruzeiro do Oeste 
Unidades habitacionais receberão R$ 2,8 milhões do Estado em recursos 
financiados pela Cohapar. | https://bit.ly/3oIhWz1 

 

Agência de Notícias do Paraná | Inauguradas obras do Paraná Trifásico em 
Capanema 
Foram entregues 7 quilômetros de novas redes da Linha Gaúcha. | 
https://bit.ly/37cStaT 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governador destaca investimentos em 
infraestrutura e saúde 
Esse pacote tem auxiliado a controlar a pandemia e a preparar a retomada da 
economia no Estado. | https://bit.ly/2WbUJJ8 
 
Agência de Notícias do Paraná | Com 80% das obras prontas, Hospital da 
Criança de Maringá será referência no País 
Estrutura de 24,2 mil metros quadrados abriga 13 blocos conectados. | 
https://bit.ly/3m7H6Fu 
 
Agência de Notícias do Paraná | Presidente e governador vistoriam obras 
do Aeroporto de Foz do Iguaçu 

Nova pista proporcionará mais voos para o município, concorrendo com 
destinos turísticos do mundo inteiro. | https://bit.ly/3mcMiYE 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obras reforçam segurança na Casa de 
Custódia de Maringá 
Investimento do Governo do Estado é de R$ 1 milhão. | https://bit.ly/3qKTfnr 
 
Agência de Notícias do Paraná | Nova ponte na Rodovia dos Minérios 
recebe vigas de concreto 
Seis vigas de serão transportadas até a PR-092 e colocadas em nova ponte 
sobre o Rio Barigui. | https://bit.ly/2KnTO5C 
 
Agência de Notícias do Paraná | Estado publica novos editais para fiscalizar 
contratos de pedágios 
Empresas vão auditar bens das concessionárias, obras de arte e sinalização das 
rodovias. | https://bit.ly/3qPQGQX 
 
Agência de Notícias do Paraná | Sanepar investe R$ 100 milhões em obras 

na RMC 
Investimentos atualizam o sistema de distribuição integrada para todas as 
regiões. | https://bit.ly/37e34m1 
 
Portal Correio | Começam obras de pavimentação de ruas em Campina 
Grande 
Vistoria contou com a participação da Superintendente da Suplan, engenheira 
Simone Guimarães. | https://bit.ly/3meOz5M 
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Diário do Litoral | Mongaguá faz licitações para pavimentar mais de 70 vias 
públicas 
Além desse pacote de obras, a Diretoria de Obras Públicas já está elaborando 
projetos para pavimentar outras vias. | https://bit.ly/3a3NZFl 

https://bit.ly/3a3NZFl

