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NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 de setembro a 30 de setembro - 
 

IBRAOP _______________ 

 
HOTSITE 20 ANOS | Presidente do CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, 
grava depoimento com homenagem ao Ibraop 
O presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas 

(CNPTC) e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), 
conselheiro Joaquim de Castro, fez uma homenagem aos 20 anos de fundação 
do Ibraop | https://bit.ly/3ijXaSR 
 
IBRAOP | TCE-PR aprovou resolução que adota Orientação Técnica do 
Ibraop 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná adotou a íntegra da Orientação 
Técnica OT IBR 06/2016, editada pelo Ibraop, em projeto de resolução que 
especifica os elementos técnicos constituintes do anteprojeto de engenharia 
para obras e serviços de engenharia | https://bit.ly/2G2BjSH 
 
HOTSITE 20 ANOS | PHD em Economia, Maurício Bugarin, relembra a 
apresentação de artigo sobre a Lei Newcomb-Benford no XVI Sinaop 
A Lei Newcomb-Benford é uma ferramenta que, em parceria com a Curva 
ABC, contribui ao fazer uma seleção mais eficiente dos serviços das planilhas 
para análise de sobrepreço. Esse foi tema do artigo apresentado pelo 
professor Maurício Bugarin | https://bit.ly/30h0NT5 

  
HOTSITE 20 ANOS | Confira as novidades desta semana 
Entrevista, Artigo, Nossa História e Depoimento. Em cada uma dessas abas do 
hotsite – criado em comemoração aos 20 anos de fundação do Instituto 
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) – há um novo conteúdo 
nesta segunda-feira, dia 14 | https://bit.ly/33ubkv1 
 
IBRAOP | Ibraop participa de seminário “Contas Públicas e Temas 
Sensíveis” para jornalistas 
O diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas (Ibraop), Pedro Paulo Piovesan de Farias, participou do 
segundo encontro do seminário “Contas Públicas e Temas Sensíveis”, nesta 
terça-feira (8). O evento virtual é direcionado para jornalistas, estudantes de 
jornalismo e profissionais de comunicação do poder público 
| https://bit.ly/2ZEtv0b 
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HOTSITE 20 ANOS | Artigo de ex-presidentes e entrevista com associado 
fundador do Ibraop estão entre as novidades da semana 
O hotsite criado em comemoração aos 20 anos de fundação do Ibraop traz 
diversos conteúdos novos nesta segunda-feira, dia 7.  O artigo dessa semana 
foi assinado por dois ex-presidentes do Ibraop: Narda Consuelo Neiva Silva, 

atual vice-presidente, e Pedro Jorge Rocha de Oliveira, atual diretor técnico 
do Instituto | https://bit.ly/36NoeY8 
 
IBRAOP | Ibraop lançou hotsite em comemoração aos seus 20 anos de 
fundação 
Foi lançado nesta terça-feira, dia 1º de setembro, o hotsite em comemoração 
aos 20 anos de fundação do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(Ibraop). A página virtual – www.ibraop.org.br/20anos – é a primeira de uma 
série de atividades que estão programadas para marcar essa data 
| https://bit.ly/2EDNsNm 
 

PARCEIROS _______________ 

 

ATRICON |Laboratório Móvel do TCE-GO dá suporte para fiscalização da 
CGU em obras de recapeamento em Goiânia 
Obras com recursos da Caixa Econômica Federal vão contemplar 630km de 
ruas e avenidas na capital. | http://bit.ly/3koQjs7 
 
ATRICON | TCE-AM suspende contrato de obra em Coari avaliada em R$ 16 
milhões 
O contrato é relativo a uma obra de pavimentação que o município de Coari à 
comunidade de Itapéua, em um ambiente rural e florestal amazônico. | 
http://bit.ly/3nkkwua 
 
ATRICON | Câmara do TCE-PB julga irregular compra de materiais de 
construção pela Prefeitura de Bayeux e multa ex-prefeito 

A decisão da Câmara inclui multa de R$ 2 mil ao então gestor Gutemberg de 
Lima Davi. | http://bit.ly/3poh2sB 
 
CNPTC | Presidente do CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, grava 
depoimento com homenagem ao Ibraop 
Conselheiro Joaquim de Castro fez uma homenagem aos 20 anos de fundação 
do Instituto. | http://bit.ly/38GGeVh 
 
DNIT | DNIT revitaliza sinalização do trecho metropolitano da BR-116/RS 
Pintura das faixas irá acontecer a partir desta quinta-feira (1º) e segue até 
sábado (10). | http://bit.ly/2IN4zxB 
 
DNIT | DNIT antecipa a entrega das obras de restauração do Anel Viário de 
Goiânia e de Aparecida de Goiânia 
Empreendimento faz a ligação entre a BR-153 e a BR-060, em Goiás. | 
http://bit.ly/35BNL5T 
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DNIT | DNIT inicia implantação da sinalização na Nova Ponte do Guaíba em 
Porto Alegre (RS) 
Frentes de serviços como pavimentação, construção de viaduto e aterro 
seguem a pleno no canteiro de obras. | http://bit.ly/2HaK7qd 
 

DNIT | Obra de duplicação na Rodovia das Cataratas começa em 2021 
Serviço será realizado a partir de convênio firmado pelo DNIT com o governo 
do Paraná. | http://bit.ly/32OCFIX 
 
DNIT | BR-116/RS: DNIT inicia sondagens de solo para projeto das pontes 
sobre o rio dos Sinos 
Estudo começou nesta segunda-feira (21) e deve ser concluído em 20 dias. | 
http://bit.ly/3lGRQLx 
 
DNIT | DNIT entrega novo acesso à Via Expressa de Florianópolis, na BR-
282/SC 
Obra proporciona maior conforto e segurança para quem precisa acessar o 
local. | http://bit.ly/3kDvw4b 
 
DNIT | DNIT realiza serviços de manutenção em rodovias federais do 
Paraná 
Ações incluíram melhorias na sinalização da Ponte Internacional da 

Fraternidade entre Brasil e Argentina. | http://bit.ly/35CcJlE 
 
DNIT | Com o PROARTE, DNIT já executou obras em 505 estruturas 
Programa prevê serviços de manutenção e reabilitação de pontes, viadutos e 
passarelas em todo o Brasil. | http://bit.ly/3pCqVmC 
 
DNIT | “Emendas parlamentares poderão impulsionar conclusão de obras 
na região Sul”, declarou Tarcísio de Freitas em audiência com bancadas 
federais 
Participaram do encontro os coordenadores das bancadas do PR, RS e SC. | 
http://bit.ly/36KQWaD 
 
DNIT | “Vamos fazer da pavimentação da BR-319/AM um modelo de 
sustentabilidade”, diz ministro da Infraestrutura 
Tarcísio Gomes de Freitas participou de live na manhã desta segunda-feira 
(21) com governadores da região Norte do país para tratar da rodovia. | 
http://bit.ly/36HqH53 
 

DNIT | DNIT inicia as obras de duplicação de 45 quilômetros da BR-316/PA 
Previsão da Autarquia é concluir os serviços em dezembro de 2021. 
http://bit.ly/3pEwX64 
 
DNIT | DNIT realiza serviços de manutenção e conservação na BR-030/BA 
As equipes atuam no segmento de 77 quilômetros localizado entre os 
municípios de Ubaitaba e Maraú. | http://bit.ly/2IOjLKR 
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DNIT | DNIT conclui recuperação e implantação de acostamentos na BR-
146/MG 
Trecho fica localizado entre Araxá e Patos de Minas (MG). Últimos 10 
quilômetros foram entregues nesta semana. | http://bit.ly/3pDlZxO 
 

DNIT | Obras na BR-282/SC garantem mais segurança e melhorias na 
logística de transporte 
Rodovia registra grande movimentação do agronegócio. | 
http://bit.ly/38TnXUW 
 
DNIT | DNIT libera mais 9 quilômetros de pista duplicada na BR-163 no 
Paraná 
As equipes atuaram na construção de quatro retornos neste trecho para 
garantir maior segurança. | http://bit.ly/3nzh8f6 
 
DNIT | DNIT avança na construção de ponte sobre o rio São Lourenço, na 
BR-163/364/MT 
Localizada na região Sul de Mato Grosso, estrutura tem 84 metros de 
extensão. | http://bit.ly/3f6Onnb 
 
DNIT | DNIT lança edital de licitação para as obras na Tavessia Urbana de 
Ji-Paraná 

A obra terá a extensão total de 6,07 quilômetros. | http://bit.ly/36IcrsB 
 
DNIT | DNIT lança edital para retomada de duplicação da BR-222/CE, no 
município de Tianguá, no Ceará 
Obra impulsionará o tráfego de veículos na rodovia federal e garantirá maior 
segurança aos usuários da via. | http://bit.ly/3nvRGY0 
 
DNIT | DNIT finaliza recomposição de passarela na BR-060/GO no município 
de Rio Verde 
Os serviços na rodovia continuam até o próximo mês de outubro. | 
http://bit.ly/3nBuBD4 
 
DNIT | DNIT sinaliza rodovia BR-364/MT que escoa produção de Mato 
Grosso 
A Autarquia trabalha na recuperação de 112 quilômetros da BR-364/MT, no 
trecho entre o entroncamento da MT-100 e a cidade de Alto Araguaia. | 
http://bit.ly/3kB0SIB 
 

DNIT | DNIT conclui recuperação de 9 km da BR-282/SC, no meio oeste de 
Santa Catarina 
Trecho faz parte de uma rota relevante para o escoamento da produção do 
estado. | http://bit.ly/3kDcV8f 
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CGU | CGU, PF e MPF combatem fraudes com recursos federais em 
Pernambuco 
Operação Pescaria – 3ª Fase investiga contratação de empresas “de fachada” 
para realização de obras municipais, que eram executadas por terceiros. | 
http://bit.ly/38R6V9O 

 
SITES DE TCS  ______________ 

 
TCU | TCU verifica atrasos em obras de concessões rodoviárias por todo o 
Brasil 
O TCU determinou à ANTT que utilize os mecanismos aplicáveis com vistas a 
exigir a imediata execução de diversos investimentos nos quais foi 
identificado atraso. | http://bit.ly/3kGTewA 
 
TCE-AM | TCE-AM suspende contrato de obra em Coari avaliada em R$ 16 
milhões 
O contrato é relativo a obra de pavimentação que o município de Coari à 
comunidade de Itapéua, em um ambiente rural e florestal amazônico. | 
http://bit.ly/35K0tPO 

 
TCE-MT | TCE-MT capacita servidores sobre orçamento de obras e 
contratações extraordinárias para o enfrentamento da Covid-19 
O curso online pelo aplicativo Zoom será realizado nesta segunda-feira (28). | 
http://bit.ly/38Wh0m4 
 
TCE-GO | Laboratório Móvel do TCE-GO dá suporte para fiscalização da 
CGU em obras de recapeamento em Goiânia 
Obras com recursos da Caixa Econômica Federal vão contemplar 630 km de 
ruas e avenidas na capital. | http://bit.ly/2UJ2KVe 
 
TCE-GO | TCE-GO suspende concorrência da Goinfra 
Modalidade de licitação e critério de julgamento devem ser esclarecidos para 
continuidade do procedimento. | http://bit.ly/35Ljwte 
 
TCE-CE | Obras e serviços de engenharia na transição de governos em 
pauta no II Seminário virtual do TCEduc 
Na oportunidade esteve em pauta o tema “Obras e Serviços de Engenharia: 

recomendações práticas na transição de governos”. | http://bit.ly/3fdpVRb 
 
TCE-PR | Rodovia Jacomel: 9 agentes do DER e de empreiteira punidos por 
irregularidades 
Agentes foram declarados inidôneos e não podem ocupar cargos de confiança 
no Paraná por cinco anos; Concremat está impedida de contratar com o 
Estado pelo mesmo período.  | http://bit.ly/376pIf1 
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TCE-PR | Atraso da Sanepar na construção da Barragem do Miringuava 
resulta em 8 multas 
Para o TCE-PR, gestores da companhia deixaram que burocracia atrasasse 
formalização de aditivos contratuais com as empresas responsáveis pelas 
obras, na região de Curitiba.| http://bit.ly/3pJpSRH 

 
TCE-PR | Determinada devolução de R$ 197,4 mil por reforma de escola 
em Jacarezinho 
Decisão, relativa à Operação Quadro Negro, refere-se a reparos e melhorias 
do Colégio Estadual Rui Barbosa. | http://bit.ly/35IqC1E 
 
TCE-RJ | TCE-RJ determina que governador do Rio garanta recursos para 
obras na Estação Gávea 
Chefe do Poder Executivo do Estado deve adotar medidas que garantam 
execução de novo Plano de Emergência. | http://bit.ly/35XCRrj 
 
TCE-ES | Responsáveis por obra de creche são inabilitados para exercício 
de cargo em comissão ou função de confiança 
A condenação ocorre por uma série de problemas estruturais que inviabilizam 
o uso de uma creche no município de Ecoporanga. | http://bit.ly/2V19vlo 
 
TCE-ES | Processos de representações e denúncias relacionadas com obras 

e serviços de engenharia 
Evento em formato webnário foi realizado pelo Tribunal. | 
http://bit.ly/364AqTX 
 
TCE-TO | Prazo para responder questionário do TCE/TO sobre Gestão de 
Resíduos Sólidos termina neste sábado 
Prefeitos devem preencher levantamento totalmente eletrônico com 
informações dos municípios. | http://bit.ly/2V3uZhG 
 
TCM-SP | Imprensa destaca suspensão da licitação das obras de ciclovia 
pelo TCMSP 
Foi encontrada falhas no novo edital da Prefeitura. | http://bit.ly/3nW2r63 
 
TCE-SP | São Paulo acumula mais de R$ 262 mi em obras paradas ou 
atrasadas na área da Saúde 
O Estado e os municípios paulistas, juntos, acumulam mais de 130 obras na 
área da Saúde paralisadas ou com atraso no cronograma. | 
http://bit.ly/3nV3rYb 

 
TCE-SP | Tribunal de Contas paralisa edital para duplicação da Estrada do 
M’Boi Mirim 
Concorrência pública internacional promovida pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER). | http://bit.ly/2J8vmVO 
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TCE-RN | Tribunal de Contas homologa TAG para continuidade da obra de 
restauração do Forte dos Reis Magos 
Pelo acordo, os representantes do Governo do Estado deverão, em até 30 
dias, celebrar Termo Aditivo ao Contrato no 186/2018. | 
http://bit.ly/37clmme 

 
TCE-MA | Termo de Cooperação vai reunir instituições públicas na defesa 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
O acordo institui o Comitê de Trabalho Interinstitucional, a quem caberá o 
acompanhamento e gerenciamento dos programas e metas estipulados. | 
http://bit.ly/33kZfZO 
 
SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

 
G1 | Ministério Público abre inquérito para apurar denúncia de ‘invasão’ 
de calçada em obra pública em Presidente Prudente 
Promotor de Justiça Jurandir José dos Santos marcou para a próxima sexta-
feira (25), às 16h, audiência presencial com representantes da Prefeitura e da 
empresa responsável pelo serviço. | http://glo.bo/33kiKSs 

 
G1 | Obra ameaça árvores centenárias no interior do Brasil 
A construção de mil quilômetros de linhas de transmissão pode derrubar 4 mil 
araucárias no Paraná. | http://glo.bo/3l6xpqt 
 
G1 | MPF denuncia ex-diretor da Dersa por lavagem de dinheiro referente 
a propina de obras públicas em SP 
Denúncia aponta que Paulo Vieira de Souza, a ex-mulher e as filhas montaram esquema 

envolvendo hotel para lavar R$ 3 milhões de corrupção. | http://glo.bo/39jEbXq 
 
G1 | Senado aprova MP que prevê teto de R$ 100 mil para obras sem 
licitação durante pandemia 
Limite anterior variava entre R$ 8 mil e R$ 15 mil, conforme a obra; MP está 
em vigor desde maio e também autoriza pagamento antecipado a empresas. | 
http://glo.bo/33kSd7E 
 

G1 | Bolsonaro sanciona lei que prevê teto de R$ 100 mil para obras sem 
licitação durante pandemia 
Limite anterior variava entre R$ 8 mil e R$ 15 mil. Regras entraram em vigor 
em maio, quando governo editou medida provisória. http://glo.bo/3o00VzX 
 
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 
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G1 | Estado de SP tem obras atrasadas ou paradas estimadas em R$ 50 
bilhões, diz TCE 
Obra mais cara paralisada é a Linha 6- Laranja do Metrô, que vai ligar a Zona 
Norte ao Centro de SP. | http://glo.bo/36ilpOx 
 

G1 | Obras da Fábrica do Samba serão retomadas em SP; prédio já custou 
R$ 183,3 milhões e deveria ter ficado pronto em 2015 
A obra chegou a ser inaugurada parcialmente em 2016, ano em que a 
construção foi paralisada por falta de verba. | http://glo.bo/36dOElx 
 
G1 | Atraso em obras de condomínio preocupa futuros moradores em 
Votorantim 
Apartamentos deveriam ter sido entregues há quatro anos, mas problemas 
estruturais atrasaram as obras, que foram paralisadas. | 
http://glo.bo/3mkVrQ0 
 
G1 | Doria anuncia retomada das obras do Rodoanel Norte; prevista para 
2016, conclusão deve ocorrer em 2023 
Laudo do IPT localizou 1.300 falhas em construção, que deveria ter ficado 
pronta em 2016 e está parada desde 2018. | http://glo.bo/2Jp902g 
 
G1 | Lixo eletrônico: GDF promete 120 pontos de entrega para resíduos na 

capital 
Hoje há 60 locais para descartar eletroeletrônicos em Brasília. Programa 
'Reciclo Tech' prevê dobrar espaços a partir de outubro. | 
http://glo.bo/3o7jhz7 
 
G1 | MP diz que Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro de corrupção 
na Prefeitura do Rio 
Os investigadores apontam movimentações atípicas de quase R$ 6 bilhões, em 
um ano, nas contas da igreja. | http://glo.bo/39mhOkf 
 
R7 | São Paulo tem mais de R$ 50 bilhões em obras com atraso de 
cronograma 
Entre as principais causas dos atrasos estão a demora nos repasses de verbas 
públicas e questões técnicas. | http://bit.ly/3fJHUij 
 
IstoÉ Dinheiro | Prefeitura adia a conclusão da obra do Vale do 
Anhangabaú 
A conclusão ficou para 30 de outubro, 16 dias antes das eleições, em que o 

prefeito Bruno Covas (PSDB) tenta a reeleição. | http://bit.ly/36nHMlu 
 
Gazeta de Alagoas | Tribunal de Contas cria painel de obras paralisadas no 
estado 
Sistema permite identificar a geolocalização, empreiteira envolvida e valor do 
contrato dos projetos. | http://bit.ly/3fOS9lu 
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GOV BR | Governo Federal vai liberar recursos para obras de infraestrutura 
no Acre e na Bahia 
Foram anunciados repasses de R$ 68,74 milhões para cidades dos dois estados. 
| http://bit.ly/2JgBjjJ 
 

GOV BR | Entrega de obras no Anel Viário de Goiânia é antecipada 
O Governo Federal vem fazendo ações de recuperação e manutenção de vias 
pelo País. | http://bit.ly/3mysL60 
 
GOV BR | Novo trecho da BR-319 passará por obras de pavimentação e 
recuperação 
Rodovia que liga Amazonas à Rondônia é uma das prioridades do Governo. | 
http://bit.ly/3mvwUYf 
 
Agência Brasil | Governo firma acordo com Exército para construção de 
ferrovia na Bahia 
O evento foi presidido por Bolsonaro em São Desidério. | 
http://bit.ly/39z3Yeq 
 
Agência Brasil | Governo de SP lança edital para retomar obras do 
Rodoanel Norte 
Todo o Rodoanel soma 176,5 km e deve ser entregue em 24 meses. | 

http://bit.ly/2Ju1zHb 
 
Agência Brasil | Senado aprova MP que flexibiliza regras de licitação 
durante pandemia 
MP de crédito para ministérios combaterem covid-19 também foi aprovada. | 
http://bit.ly/3o6k3fI 
 
Gazeta News | Órgãos de fiscalização e controle miram 84 obras paradas 
no estado 
Murici é apontado como triste exemplo de cemitérios de obras públicas 
abandonadas. | http://glo.bo/3ofvzpa 
 
Gazeta News | Orçamento de 2021 eleva investimentos para R$ 28,7 
bilhões 
Verba de R$ 2 bilhões para censo do próximo ano está mantida. | 
http://glo.bo/39zcAl8 
 
Gazeta News | Senado aprova MP que flexibiliza regras de licitação 

durante pandemia 
MP de crédito para ministérios combaterem covid-19 também foi aprovada. | 
http://glo.bo/3fZjtO5 
 
Estradas | Iniciadas as obras no trevo Cataratas na BR-277, em Cascavel 
(PR) 
De acordo com a concessionária Ecocataratas, 1ª fase do projeto foi iniciada 
com realocação de interferências. | http://bit.ly/39G67Fe 
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Estradas | Obras do Anel viário de Goiânia e de Aparecida de Goiânia são 
finalizadas  
De acordo com o Dnit, empreendimento faz a ligação entre a BR-153 e BR-
060, em Goiás. | http://bit.ly/37yAwCQ 
 

Estradas | Obras de duplicação na rodovia das Cataratas começa em 2021 
De acordo como Dnit, obra deve custar R$ 139,4 milhões, sendo R$ 136,3 
milhões de Itaipu Binacional. | http://bit.ly/3lJkUkE 
 
Estradas | Programa Federal já recuperou 505 obras de artes especiais 
De acordo com o DNIT, serviços preveem manutenção em pontes, viadutos e 
passarelas em todo o Brasil. | http://bit.ly/39Pf8Mp 
 

Estradas | Ecovias finaliza obras na via Anchieta, na entrada de Santos 
De acordo com a concessionária, serviços foram entregues sete meses antes 
do prazo. | http://bit.ly/3quzFvp 
 
Estradas | Obras interditam acesso da Raposo Tavares a Palmital (SP) 
De acordo com a CART, serviços serão realizados a partir desta sexta-feira 
(11). | http://bit.ly/3mIeqnL 
 
Estradas | Ecovias realiza obras com bloqueio na Serra da Via Anchieta (SP-
150) 
De acordo com a concessionária Ecovias, intervenções fazem parte da 
programação anual de serviços das pistas sul e norte da rodovia. | 
http://bit.ly/39Ph5sd 
 
Estradas | DER de MG realiza obras nas estradas de acesso ao Parque do 
Rio Doce  

De acordo com o DER, serão investidos R$ 140 milhões para obras na MG-900 
(Estrada Parque Bispo Dom Helvécio), e na MG-760, em Marliéria. | 
http://bit.ly/36GHndT 
 
Estradas | Via Dutra (BR-BR-116) tem obras de recuperação na região de 
Guarulhos (SP) 
De acordo com a concessionária, serviços acontecem até domingo (13) entre 
os Kms 212 e 206, pista sentido Rio. | http://bit.ly/37Ff6DM 
 
Estradas | Anel de Fortaleza é liberado para tráfego de veículos 
De acordo com o Dnit, obra faz parte de convênio com a Superintendência de 
Obras Públicas (SOP). | http://bit.ly/3qtKe1I 
 
Estradas | Região metropolitana de Porto Alegre é beneficiada com obras 
na Freeway (BR-290) 
De acordo com a concessionária ViaSul, todos os investimentos previstos em 
contrato, estão sendo cumpridos. | http://bit.ly/3onQbvp 
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Estradas | AUTOBAN finaliza obra no trevo do KM 60 da Bandeirantes, em 
Jundiaí 
De acordo com a concessionária, usuários devem ficar atentos; serviços 
acontecem nesta quarta (2) e quinta (3), das 22h às 5h. | 
http://bit.ly/3lHdf6z 

 
Estradas | Obras de duplicação da BR-369, no Paraná, terá mais um trecho 
concluído 
De acordo com a Econorte, serviços devem ser concluídos totalmente em 
2021. | http://bit.ly/2VEJ9WO 
 
Portos e Navios | Nova pera ferroviária no Porto de Imbituba facilita acesso 
de trens 
Diariamente, cerca de 50 contêineres chegam ao porto pela ferrovia. | 
http://bit.ly/37KsQNS 
 
Portos e Navios | Rumo finaliza as obras da ponte ferroviária do Rio 
Grande 
A nova obra de engenharia faz parte da Malha Central, e receberá trens que 
atenderão os mercados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. | 
http://bit.ly/2JCHFtU 
 

Portos e Navios | Porto de Cáceres está reformado e pronto para operar, 
afirma governador de MT 
O Porto Fluvial de Cáceres foi reformado e está pronto para operar com o 
transporte de cargas pela Hidrovia Paraguai-Paraná. | http://bit.ly/2VMhB1T 
 
Metrópoles | Alta no preço dos materiais de construção ameaça parar 
obras públicas 
Segundo a Ademi, encarecimento de insumos pode fazer com que empresas 
tenham prejuízo na hora de executar obras já licitadas. | 
http://bit.ly/39QskR9 
 
Metrópoles | Pandemia atrasa em 120 dias obras do BRT no Plano, Santa 
Maria e Gama 
Segundo a Secretaria de Transporte, empresa contratada terá mais quatro 
meses para concluir o projeto que antecede início das intervenções. | 
http://bit.ly/33RCKvX 
 
Metrópoles | Websérie sobre catadores de recicláveis será lançada nesta 

sexta-feira – ABES-SP 
Produção será lançada durante evento online de comemoração da edição 2020 
do DIADESOL – Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania.  
http://bit.ly/37N1OW 
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Agência Brasília | Viaduto do Recanto das Emas: fluidez para cerca de 60 
mil veículos 
Com R$ 38 milhões investidos e previsão de gerar 200 empregos, estrutura 
também atenderá Gama, Riacho Fundo II e Santa Maria.| 
https://bit.ly/3m23Uqd 

 
Agência Brasília | Drenagem da DF-290 está em fase de finalização 
90% da lagoa de detenção, 85% do canal e do túnel estão concluídos. Objetivo 
é evitar alagamentos para um trânsito mais seguro. | https://bit.ly/3n2YSLx 
 
Agência Brasília | Ibaneis anuncia obras na Feira do Guará 
Em visita ao local, governador assegurou que serão feitas reformas no 
telhado. | https://bit.ly/3oEaXa6 
 
Agência Brasília | Viadutos da N2 são reconstruídos 
Com investimento de R$ 5 milhões, reforma emprega cerca de 200 pessoas. | 
https://bit.ly/2VVkxt7 
 
Agência Brasília | Reforma na laje da Rodoviária do Plano 
Novacap lança edital para contratar empresa que vai impermeabilizar a 
cobertura do pavimento superior. | https://bit.ly/3oyjpYo 
 

Agência Brasília | Caminho da Mata receberá cascalho 
GDF Presente já nivelou 1,5 km da estrada, que receberá brita nesta sexta 
(25), e fez manutenção do estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto. | 
https://bit.ly/2K4AIS6 
 
Agência Brasília | Mais 6,1 quilômetros de asfalto no Caminho das Escolas 
Governo autoriza pavimentação de trecho da DF-440, que vai da porta do 
condomínio RK até a Rota do Cavalo. Mais de 8 mil moradores serão 
beneficiados. | https://bit.ly/2K4B0bE 
 
Agência Brasília | Epia: liberada via expressa no sentido Colorado/Torto 
Serviço de preparação para o levantamento das vigas na obra do viaduto do 
Torto foi finalizado nesta tarde. | https://bit.ly/3gAgSdx 
 
Agência Brasília | Publicado edital para obras no Setor de Múltiplas 
Atividades do Gama 
Local a ser beneficiado com energia elétrica corresponde à segunda etapa da 
Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) da região. | https://bit.ly/3qKZJlY 

 
Agência Brasília | Mais de R$ 80 mi em obras no Guará até 2022 
Lista de ações inclui construção de duas creches e centro de línguas, reforma 
da Feira do Guará e duplicação da via de ligação ao Núcleo Bandeirante. | 
https://bit.ly/3n3dRVF 
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Agência Brasília | Obra no Setor de Rádio e TV começa nos próximos dias 
Calçadas serão refeitas, haverá paisagismo e remarcação de vagas. 
Investimento de R$ 4 milhões e geração de cerca de 300 empregos. | 
https://bit.ly/3n5H1Dv 
 

Agência Brasília | Obras das galerias de águas pluviais estão 90% 
executadas 
São mais de 10 km de tubulações. A construção contribuiu, até agora, para a 
geração de emprego e renda dando 800 oportunidades diretas e indiretas. | 
https://bit.ly/3n5lBGv 
 
Agência Brasília | Concluídas as obras de modernização da subestação da 
CEB 
Governo investe R$ 3,2 milhões em mais potência e controle de distribuição. 
Ações vão beneficiar cerca de 80 mil consumidores de energia. | 
https://bit.ly/2K4D4QW 
 
Agência Brasília | Ritmo acelerado de melhorias no Parque dos Jequitibás 
Localizado em Sobradinho, espaço ecológico recebe intervenções como 
pintura, conserto de banheiros e remoção de formigueiros. | 
https://bit.ly/3guuuHr 
 

Agência Brasília | Núcleo Rural Jardim II recebe via pavimentada 
Com recursos de R$ 1 milhão, obra durou 44 dias e beneficiará toda a região, 
considerada a maior produtora de grãos por hectare do Brasil. | 
https://bit.ly/3n49h9H 
 
Agência Brasília | BRB prepara reabertura do Mirante da Torre de TV 
Com entrada gratuita, ponto turístico voltará a receber público a partir de 1º 
de outubro. | https://bit.ly/39TpwTj 
 
Agência Brasília | Asfalto na DF-285 beneficiará mais de 4 mil moradores 
da área rural 
Governo investe R$ 16,2 milhões nas obras e gera cerca de 150 empregos. | 
https://bit.ly/2K6yNN0 
 
Agência Brasília | Terracap leva obras de infraestrutura a Samambaia 
A agência abriu edital para trabalhos na rede de energia elétrica, com início 
previsto para novembro. | https://bit.ly/2W1qvsd 
 

Agência Brasília| Caesb avança em obras de setorização de redes em 
Taguatinga 
Nesta quinta-feira (17), mais uma etapa será iniciada e, por isso, haverá 
interrupção temporária de fornecimento de água. | https://bit.ly/3gILLgd 
 
Agência Brasília | Licitação para ampliar bacia de contenção na Asa Sul 
Investimento de R$ 3,2 milhões aumentará capacidade de recebimento das 
águas pluviais. A obra vai gerar 160 empregos. | https://bit.ly/37IGAII 
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Agência Brasília | Obras da clínica da mulher seguem em ritmo acelerado 
Unidade vai concentrar os ambulatórios das principais especialidades voltadas 
ao público feminino. | https://bit.ly/3qIxKnb 
 
Agência Brasília | Novos terminais rodoviários beneficiam seis regiões 

administrativas 
Obras integram série de projetos que vão facilitar a vida de cerca de 275 mil 
pessoas, com geração de 760 empregos diretos e indiretos. | 
https://bit.ly/2LrpyaV 
 
Agência Brasília | Governo entrega tesourinha da 15/16 Sul 
Dos 17 viadutos, seis já foram concluídos. Investimentos chegam a R$ 7,3 
milhões. | https://bit.ly/39WhKYF 
 
Agência Brasília | Com contas em dia, Governo do DF mira nas obras 
Ibaneis reúne secretariado por mais de 4 horas, cobra retorno de ações, avalia 
programas sociais e pede união de forças para enfrentar o pós-pandemia. | 
https://bit.ly/3gybHLg 
 
Agência Brasília | Quatro obras vão desafogar EPTG e Via Estrutural 
Governo investe R$ 13,8 milhões em acessos viários que vão beneficiar 
Vicente Pires, Águas Claras e Taguatinga. Três ações já abriram 110 

empregos. | https://bit.ly/3gEq6pm 
 
Agência Brasília | Ponte sobre Córrego Vicente Pires a caminho da reta 
final 
Estrutura será entregue em outubro. Governo investe R$ 3,1 milhões, cria 
dezenas de empregos e vai melhorar o fluxo diário de 15 mil motoristas. | 
https://bit.ly/39XwPta 
 
Agência Brasília | Trânsito readequado leva segurança ao Setor Hospitalar 
Sul 
Já foram investidos cerca de R$ 5,5 milhões em obras que geraram empregos 
diretos e indiretos e beneficiam toda a região. | https://bit.ly/37105gA 
 
Agência Brasília | Obra no retorno da BR-020: mais segurança para cerca 
de 80 mil motoristas 
Faixas de aceleração e desaceleração terão a metragem duplicada. | 
https://bit.ly/3oEAAI8 
 

Agência Brasília | Quase R$ 100 milhões investidos nas ADEs 
Obras em Santa Maria, Gama e Ceilândia vão gerar pelo menos 2 mil 
empregos. | https://bit.ly/2VZPcpe 
 
Gazeta do Povo | Paraná anuncia obras que pretende executar com 
empréstimo de R$ 1,6 bilhão 
O principal projeto anunciado será a revitalização da orla de Matinhos. | 
https://bit.ly/3a1oWTs 
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Agência Pará | Reformas em terminais hidroviários avançam no Baixo 
Amazonas 
Governo do Estado pretende entregar o terminal de Óbidos até o final deste 
ano e o de Monte Alegre em breve. | https://bit.ly/39YSbWV 
 

Agência Pará | Obras de reconstrução e implantação de acostamento estão 
aceleradas na PA-275 
Rodovia dá acesso a estradas importantes, como a BR-155, que liga o 
município de Marabá à cidade de Parauapebas. | https://bit.ly/37WzFMt 
 
Agência Pará | Duplicação de trecho da PA-287 será entregue antes do 
prazo previsto 
Via é uma das mais importantes das regiões sul e sudeste do Pará, com mais 
de 188 Km de extensão, dos quais 144 estão asfaltados. | 
https://bit.ly/2JTTNGL 
 
Agência Pará | Estado autoriza início de obras de pavimentação no 
município de Santa Izabel 
Quatro quilômetros de vias nos conjuntos habitacionais Mário Kató I e II vão 
receber melhorias. | https://bit.ly/343RTu7 
 
Agência Pará | Obras na PA-150 avançam com implantação de serviços de 

sinalização 
A recuperação da PA-150 fortalecerá a economia. | https://bit.ly/37N7Y8E 
 
Agência Pará | Priorizar mão de obra local é uma das diretrizes da 
construção das Usinas da Paz 
Nos locais onde as obras já estão em andamento, moradores das proximidades 
conseguem voltar ao mercado de trabalho. | https://bit.ly/3qIG6Lv 
 
Agência Pará | Obras de infraestrutura e transportes alcançam mais de 950 
km de rodovias 
Projetos da Setran reduzem rampas, curvas e focam na instalação de sistema 
de drenagem de águas pluviais e pavimento de qualidade. | 
https://bit.ly/3qLsoHJ 
 
Agência Pará | Governo do Pará garante mais de R$ 80 milhões em 
recursos para obras de saneamento em Belém e Santarém 
Novos investimentos na área de saneamento básico estão sendo feitos pelo 
Governo do Pará. | https://bit.ly/2KdNIoE 

 
Agência Pará | Obras de pavimentação avançam no bairro do Marco, em 
Belém 
Programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’ pavimenta 2km de vias em benefício de 
moradores da travessa Timbó e da Passagem Acatauassu Nunes. | 
https://bit.ly/3741Qd2 
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Agência Pará | Sedop avança em três frentes de obras na macrodrenagem 
da Bacia do Tucunduba 
A segunda etapa, da Rua dos Mundurucus à Rua 2 de Junho, está em fase 
final, com aproximadamente 75% dos serviços executados. | 
https://bit.ly/342uQ2L 

 
Agência Pará | Obras da Usinas da Paz avançam em Belém e no interior do 
Estado 
Das seis futuras sedes do Territórios pela Paz, quatro devem ser entregues até 
maio do ano que vem. | https://bit.ly/2JKJW6p 
 
Agência Pará | Estado reforça a empresas contratadas a necessidade de 
transparência na execução de obras 
Na volta dos encontros presenciais, gestores da Sedop se reuniram com 
representantes das empresas que executam obras do Programa Asfalto Por 
Todo o Pará. | https://bit.ly/342IfrM 
 
Agência Pará | Governo inicia nesta semana a reconstrução das delegacias 
de Bonito e Santa Cruz do Arari 
As obras, que representam um investimento de quase R$ 400 mil, vão 
melhorar as condições de trabalho e aumentar a eficiência dos serviços. | 
https://bit.ly/3oKltgj 

 
Agência Pará | Governo do Pará inicia obras de urbanização no bairro do 
Marco, em Belém 
Local vai receber 1,64 km de pavimentação, que vai melhorar a vida dos 
moradores e valorizar a área. | https://bit.ly/3nb90lh 
 
Agência Pará | Governo investe em obras de infraestrutura e aumenta 
frentes de trabalho em todas as regiões 
Atualmente, equipes da Setran atuam em 84 frentes de trabalho, número que 
deve triplicar nos próximos meses. | https://bit.ly/2IAeAhY 
 
Agência Pará | Obras nas PAs 481 e 483 mudam acesso ao Trevo do Peteca 
As duas vias são estratégicas para o escoamento da produção paraense. | 
https://bit.ly/3oG3KX9 
 
Agência Pará | Obra de duplicação da PA-287 chega em frente ao 
aeroporto de Redenção 
Serviços estão sendo realizados pela Setran no trecho conhecido como avenida 

Araguaia. | https://bit.ly/3a0CFdd 
 

Agência Pará | Governo do Pará avança em obras em aeroportos e busca 
apoio com Ministério da Infraestrutura 
Aprimorar a malha aeroviária está entre as prioridades do Governo do Pará. | 
https://bit.ly/33YdCne 
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Agência Pará | Obra de ampliação do sistema de água avança em 
Castanhal  
Cerca de 65 mil moradores serão beneficiados em nove bairros com a 
implantação de novos 138 Km de redes. | https://bit.ly/3oTGiGf 
 

Agência Pará | Obras de requalificação da Rodovia do Tapanã seguem na 
reta final 
Importante via da capital está sendo duplicada e pavimentada e recebe ainda 
ciclofaixa e nova iluminação pública. | https://bit.ly/2IBLT4g 
 
Agência Pará | Governador Helder Barbalho alinha com Ministério da 
Infraestrutura andamento de obras de transporte prioritárias para o Estado 
do Pará 
Os modais rodoviário, hidroviário e aeroviário estão contemplados no conjunto 
de obras, além de projetos na área turística. | https://bit.ly/2Kdw7wW 
 
Agência Pará | Estado solicita fiscalização permanente do TCE nas obras de 
requalificação da BR-316 
Comprometido com a transparência pública, governo estadual solicita 
auditorias permanentes nas obras e contratos de serviços na Nova BR. | 
https://bit.ly/3oIfusk 
 

Agência Pará | Estado garante a construção de 178 novas pontes no Pará 
Por meio de três linhas de financiamento, estruturas de madeiras estão sendo 
substituídas por concreto. | https://bit.ly/373krpA 
 
Agência Acre | Obras de revitalização do Instituto Santa Juliana devem 
começar em dezembro 
Escola tradicional de Sena Madureira será totalmente restaurada e terá 
elevador e rampa de acesso para pessoas com deficiência. | 
https://bit.ly/344ncoG 
 
Agência Acre | Governo do Estado recebe R$ 45 milhões para 
investimentos nas rodovias AC-10 e AC-405 
Recuperação das rodovias estaduais AC-10 e início do projeto de duplicação 
da AC-405. | https://bit.ly/2LtMGp7 
 
Agência Acre | Governo assina ordem de serviço para reforma e 
manutenção de aeroportos em mais dois municípios do Acre 
O prazo para conclusão dos trabalhos será em até 60 dias. | 

https://bit.ly/2W7OO8c 
 
Agência Acre | Estado executa melhorias de ramais em Cruzeiro do Sul 
O Programa Ramais do Acre está em andamento em todo o estado. | 
https://bit.ly/37aY5T5 
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Agência Acre | Em parceria com o Amazonas, Acre garante sistema de 
controle de obras a custo zero 
O sistema visa a modernização da elaboração de projetos e para dar 
celeridade à execução das obras públicas. | https://bit.ly/3qRtFNk 
 

Agência Acre | Governo revitaliza portais e fachadas de unidades de saúde 
em Cruzeiro do Sul 
A segunda maior cidade do Acre está ganhando novos destaques com a 
revitalização de fachadas e portais. | https://bit.ly/3ndc5RZ 
 
Agência Acre | Pavimentação no entorno de escolas da zona rural fortalece 
a economia e gera empregos 
O Governo do Acre vem impulsionando a geração de empregos e o 
aquecimento da economia. | https://bit.ly/2W6Lji9 
 
Agência Acre | Governo segue com obras de manutenção nas três 
principais estradas estaduais 
O trabalho está promovendo maior conforto e segurança aos condutores de 
veículos. https://bit.ly/2W41cpw 
 
Agência de Notícias do Paraná | Obras rodoviárias levam segurança e 
desenvolvimento a Castro 

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, 8,6 
quilômetros da empoeirada Estrada do Socavão estão sendo asfaltados. | 
https://bit.ly/343hNOE 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governo assina financiamento de R$ 1,6 
bilhão para grandes obras 
Maior parte dos recursos será aplicada na modernização de rodovias em todo o 
Estado. | https://bit.ly/3nr1iUt 
 
Agência de Notícias do Paraná | Conjuntos habitacionais serão construídos 
em Sertaneja e Leópolis 
Serão 47 casas populares repassadas gratuitamente a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. | https://bit.ly/345UHqP 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governador anuncia R$ 4 bilhões em obras 
de infraestrutura 
Governador Carlos Massa Ratinho Junior confirma investimentos em estradas, 
na reurbanização do Litoral, em estradas rurais e segurança pública. | 

https://bit.ly/3mbfijp 
 
Agência de Notícias do Paraná | Recuperação de trecho urbano da PR-092 
movimenta economia em Doutor Ulysses 
Investimento do Governo do Estado é de R$ 2,9 milhões. | 
https://bit.ly/37eZwA5 
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Agência de Notícias do Paraná | Rodovia de distrito de Umuarama recebe 
serviços de conservação 
Remendos, reperfilagem e sinalização vão garantir conforto e segurança para 
condutores e passageiros que utilizam a PR-969. | https://bit.ly/3qTJuTN 
 

Agência de Notícias do Paraná | Obras do Colégio Wolff Klabin são iniciadas 
As obras do colégio localizado em Telêmaco Borba abrangem a reforma das 

salas de aula, do auditório, ginásio e da biblioteca, além de um novo 
paisagismo. | https://bit.ly/3gFgPx4 
 
Agência de Notícias do Paraná | Governo e Itaipu assinam convênio para 
duplicação da Rodovia das Cataratas 
A BR-469 é a única via de acesso às Cataratas do Iguaçu e ao aeroporto, e o 
mais importante corredor turístico de Foz do Iguaçu e da região Oeste. | 
https://bit.ly/3ndXjKt 
 
Portal Correio | Obras na Epitácio Pessoa têm falhas e comprometem 
segurança e mobilidade 
Alerta é do Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba. Defensoria Pública 
recomendou que Prefeitura da Capital faça uma revisão urgente das obras. | 
https://bit.ly/3m8e4FK 
 
Portal Correio | Paraíba recebe programa de incentivo à reciclagem 
Propósito do programa é transformar a realidade da coleta seletiva e da 

destinação de materiais recicláveis. | https://bit.ly/3oHcrQU 
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