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 IBRAOP 

Ibraop | Grupo do Ibraop retoma reuniões virtuais para revisão de procedimentos de 

auditoria em rodovias 

O foco do trabalho continua sendo as revisões dos procedimentos já publicados, referentes a 

auditoria de obras rodoviárias concluídas ou em andamento. | https://bit.ly/3qy69Uo 

 

Ibraop | Conselhos e Comitês do Ibraop aprovam Plano Estratégico para o biênio 2021-

2022 

Elaborado pela Diretoria Executiva, o planejamento possui 12 metas e 39 ações, voltadas ao 

aprimoramento da estrutura, operacionalização, comunicação e produção técnica do Instituto, 

passando por suas relações institucionais com entidades associadas e membros filiados, até a 

realização de eventos e cursos de capacitação. | https://bit.ly/3rum1bQ 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | Avançam ações de governança na área de influência da rodovia BR-319/AM 

DNIT segue atendendo solicitações visando o licenciamento ambiental das obras. | 

http://bit.ly/3c5K620 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção em trecho não pavimentado da BR-158/MT 

Trabalho busca garantir a trafegabilidade e o escoamento da safra de grãos. | 

https://bit.ly/3rxBLLk 

 

DNIT | Governo Federal iniciará obras de adequação na BR-163, no extremo oeste de SC 

Empreendimento terá verba da União e contrapartida do governo estadual. Serviços estão 

previstos para começar em 22 de março. | https://bit.ly/2PLSV9Z 

 

DNIT | DNIT libera trecho na BR-010, na obra da Travessia Urbana de Imperatriz no 

Maranhão 

Liberação vai proporcionar grande alívio no trânsito local. | http://bit.ly/3ceYnd2 

 

DNIT | DNIT avança com serviços de manutenção em rodovias federais de Mato Grosso 

Obras garantem maior segurança e conforto aos usuários. | http://bit.ly/3l8jpxT 

 

DNIT | DNIT dá início às obras de implantação das pontes sobre o rio dos Sinos na BR-

116/RS 

Objetivo é eliminar ponto de estrangulamento do tráfego na rodovia. | http://bit.ly/3l8iQnZ 

 

DNIT | DNIT conclui 90% das obras de duplicação no lote 1 da BR-101/SE 

A população já pode contar com 36 quilômetros duplicados na rodovia sergipana. | 

http://bit.ly/30xRoGL 
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 SITES DE TCS 

 

TCE-AL | TCE/AL convoca jurisdicionados para atualizar informações sobre obras 

paralisadas nos municípios 

O Tribunal de Contas de Alagoas está convocando os jurisdicionados para atualizar as 

informações sobre obras paralisadas nos municípios, a fim de contribuir com a busca de 

soluções para a retomada e conclusão dos empreendimentos. | https://bit.ly/3cm6hRZ 

 

TCE-MG | Projeto de Lei de Licitações inaugura programa de conversa do IMDA 

Na próxima segunda-feira, 15 de março, o Instituto Mineiro de Direito Administrativo (IMDA) 

realiza a primeira live do programa Conversa com o Especialista. | http://bit.ly/3qGJV2u 

 

TCE-GO | Ex-presidente da Agetop multado por não concluir obras 

Área técnica do TCE-GO evidenciou a conclusão de dez das 15 obras previstas em termo de 

ajustamento. |  http://bit.ly/38ioKxh 

 

TCE-GO | Superfaturamento na Rodovia do Muquém supera R$ 5,22 milhões 

TCE-GO multa responsáveis e determina à Codego providências para impedir consolidação dos 

prejuízos causados ao Estado de Goiás. | http://bit.ly/3t72kr7 

 

TCE- CE | Inspeções em obras e serviços de engenharia buscam aprimorar a qualidade dos 

serviços executados nos municípios 

Neste diagnóstico, foram identificados 6.631 contratos de obras e serviços de engenharia, que 

somavam o total de R$ 6.504.766.363,96. | http://bit.ly/38k7YOq 

 

TCE-PR | Atuação de observatório social resulta na correção de falhas em obra de Londrina 

Após o Observatório de Gestão Pública de Londrina (OGPL) encaminhar Denúncia ao Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná a respeito da existência de irregularidades em obras de 

pavimentação e infraestrutura realizadas na duplicação da Avenida Prefeito Faria Lima. | 

https://bit.ly/30ooadd 

 

TCE-PR | TCE-PR fará testes de fiscalização por satélite em obras de Maringá e Curitiba 

A parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTIC) envolvendo a fiscalização de obras públicas por satélite deu 

mais um passo nesta quarta-feira (10). | https://bit.ly/3l9nMZq 

 

TCE-PR | Arapongas segue TCE-PR e economiza R$ 240 mil em licitação para coleta de lixo 

Após seguir orientações dadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) a respeito 

da Concorrência Pública nº 5/2020, a Prefeitura de Arapongas foi capaz de economizar R$ 

240.097,32 ao declarar a vencedora da licitação, cujo objetivo foi a contratação de empresa 

especializada na realização de coleta e transporte de lixo, bem como na operação e 

manutenção do aterro sanitário desse município da Região Metropolitana de Londrina, no Norte 

do Estado. | https://bit.ly/3viPfMY 

 

TCE-PR | TCE-PR seleciona 22 obras para testar uso de imagens por satélite na fiscalização 

A fase de testes da utilização de imagens de satélite para fiscalizar obras públicas no Paraná 

deverá ser iniciada em breve, com o avanço de parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. | https://bit.ly/30BLMLn 
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TCM-PA | Escola de Contas do TCMPA irá realizar o curso Sistema GEO-OBRAS para 

Jurisdicionados 

A Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Pará (TCMPA), irá realizar no próximo dia 11, das 14h às 16h, o curso on-line Sistema Geo-

Obras para Jurisdicionados, na modalidade Ensino à Distância (EAD). | https://bit.ly/3qx4i26 

 

TCE-ES | Escola de Contas Públicas realiza webinário sobre Sistema Geo-Obras com 

transmissão pelo YouTube 

Mais de 380 pessoas participaram, nesta quinta-feira (04), do treinamento “Sistema Geo-Obras”, 

promovido pela Escola de Contas Públicas (ECP). | http://bit.ly/3sZCNjf 

 

TCE-TO | Tribunal de Contas determina suspensão de licitação de quase R$ 2 milhões 

Despacho da 5a Relatoria foi publicado no Boletim Oficial da Corte nesta quinta-feira, 4. | 

http://bit.ly/3ci2vJn 

 

TCE-SP | Relatório do TCESP mostra panorama da gestão dos resíduos sólidos 

O Estado de São Paulo gera mais de 13 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, o que 

representa 20% do total coletado no país e a maior taxa nacional. Cada habitante da Capital 

paulista produz, em média, 867 gramas por dia de resíduos sólidos, enquanto a média per 

capita no interior, no litoral e na Região Metropolitana é de 912 gramas diários. | 

http://bit.ly/3vhI7AI 

 

TCE-MA | Cautelares do TCE voltam a suspender processos licitatórios 

Na sessão do Pleno desta quarta-feira (10), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) suspendeu 

liminarmente concorrência e tomada de preços promovidas pela prefeitura de Poção de Pedras 

visando a contratação de empresa de manejo de resíduos sólidos e sistema de abastecimento 

de água. | http://bit.ly/2Ndh3kW 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

Senado Notícias | Relatório do TCU indica bloqueio de quatro obras no Orçamento de 2021 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional recolheu nesta quarta-feira (10), 

em audiência pública, informações sobre obras e serviços que poderão ser bloqueados na 

proposta orçamentária para 2021. | http://bit.ly/3rF2RA9 

 

Senado Notícias | Nova Lei de Licitações vai a sanção presidencial 

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (10) a redação final do projeto da nova Lei de 

Licitações (PL 4.253/2020). | http://bit.ly/38wgJFa 

 

Câmara dos Deputados | Comissão analisa lista de obras com irregularidades 

Relação poderá ser alvo de bloqueio no Orçamento deste ano. | http://bit.ly/3l9i4ak 

 

G1 | MP recomenda que recursos repassados pela União sejam exclusivos para obras e 

auxílio à população atingida por cheia no AC 

Porta-voz do governo, Mirla Miranda, disse que a recomendação é comum e faz parte das ações 

de fiscalização do órgão. MP pede ainda que todos os gastos sejam publicados em portal de 

transparência. | http://glo.bo/3t22YWy 

 

G1 | MP pede à Justiça que aplique multa de R$ 1 milhão por dia de atraso nas obras das 

casas para vítimas da tragédia de Mariana 

Prazo para entrega dos reassentamentos terminou no dia 27 de fevereiro. No novo Bento 

Rodrigues, das 210 casas prometidas, cinco foram contruídas até agora. | 

http://glo.bo/30lR5hY 
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G1| Após desabamento, obras do caramanchão na ilha do Mosqueiro começam nesta 

segunda-feira 

O local desabou no 5 de fevereiro, após ser atingido por fortes chuvas e ventania. | 

http://glo.bo/3quBG9A 

 

G1 | Obras em estrada vicinal que liga Regente Feijó à SP-270 seguem até segunda-feira 

Trabalhos são executados das 8h às 17h, com adoção da operação Pare e Siga entre os 

quilômetros 1 e 2,5. Motoristas devem reduzir velocidade no trecho. | http://glo.bo/3v3EUEB 

 

G1 | Obras de revitalização do Camelódromo são paralisadas em Presidente Prudente 

Prefeitura alega que empresa responsável pelo serviço está pedindo um acréscimo no valor 

pago para dar continuidade ao trabalho, mas o município discorda. Construtora diz que 

aguarda um posicionamento do Poder Executivo sobre o aditamento contratual e que não tem 

prazo de entrega do Shopping Popular. | http://glo.bo/3kTJbG8 

 

G1 | Aeroportos de João Pessoa e de Campina Grande passam por obras 

Trabalhos começam nesta terça-feira (2) e vão até o dia 23 de maio, conforme a administradora 

dos locais, Aena Brasil. | http://glo.bo/3kVdkoq 

 

G1 | Trecho da BR-101 no ES é interditado para obras 

Uma rocha vai ser detonada na altura do quilômetro 342, entre Guarapari e Anchieta, para as 

obras de duplicação. Bloqueio começa às 14h30 e tem previsão de ser finalizado em uma hora. 

| http://glo.bo/3v91FqC 

 

G1 | Obras em estrada vicinal exigem adoção de sistema Pare e Siga em Regente Feijó 

Serviços serão executados nestas quinta-feira (4) e sexta-feira (5), das 8h às 17h, na via que liga 

o município à Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Motoristas devem reduzir velocidade no trecho. 

| http://glo.bo/3bsUge1 

 

G1 | Em obras desde dezembro, transposição da Av. John Boyd Dunlop é liberada em 

Campinas 

Região recebeu obras de implantação do Corredor BRT Campo Grande. Duas linhas que 

transitavam em desvios voltam para o itinerário original. | http://glo.bo/3l8KXDz 

 

G1 | Cidades do litoral de SP precisam de R$ 76,5 mi para completar obras nos morros 

após deslizamentos de 2020 

Guarujá, Santos e São Vicente já investiram cerca de R$ 74,8 milhões para a execução dos 

serviços, com verbas municipais, estadual e federal. | http://glo.bo/3qtg2mi 

 

G1 | Trânsito na avenida Oitis, em Manaus, é interditado para obra 

De acordo com Seinfra, prazo de realização da obra é de 120 dias. | http://glo.bo/3qtZVok 

 

G1 | Justiça manda embargar obras de praça de pedágio em Garça após suspeita de calote 

de empresa 

Semco foi contratada pela concessionária responsável pelo trecho e faria diversas obras, entre 

elas uma na SP-294. No entanto, funcionários reclamam que não foram pagos como deveriam e 

situação gerou prejuízo aos comerciantes. | http://glo.bo/3buHrjE 

 

G1 | Justiça suspende obras para reconstruir lote C da BR-319 no AM 

Juiz federal Rafael Paulo Soares Pinto alega que processo licitatório foi feito sem licenciamento 

ambiental prévio. Ministério da Infraestrutura informou que irá recorrer da decisão. | 

http://glo.bo/3qqZThi 
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G1 | Avenida Torquato Tapajós segue interditada para obras em Manaus; veja como fugir 

do trânsito 

Via passa por reparos após surgimento de cratera. G1 listou rotas alternativas. | 

http://glo.bo/3rH3LvT 

 

G1 | MPT de Campinas obtém liminar contra construtora que mantinha operários em 

condições análogas à escravidão em obras da CDHU 

Ação para garantir cumprimento de leis trabalhistas foi proposta após 18 trabalhadores serem 

resgatados em obras de moradia popular em Jaguariúna, Rafard e Aguaí. | 

http://glo.bo/2PUgMV0 

 

G1 | Governo de SP inicia licitação para obras no Palácio da Polícia de Santos 

Autorização para início do processo de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo. | http://glo.bo/38vN1jK 

 

G1 | Obras interditam alça de saída da SP-270 em Presidente Prudente nesta quinta-feira 

Dispositivo que dá acesso à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e a Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) estará fechado das 9h às 16h. | 

http://glo.bo/3vasriF 

 

G1 | Impasse entre Prefeitura de Uberlândia e donos de chácaras pode impactar na 

continuidade das obras do Anel Viário Sul 

Trecho de 22,5 km liga a BR-050 à MGC-497 e inclui ponte sobre o Rio Uberabinha. Travessia 

está em áreas particulares que ainda dependem de desapropriação; DER, Prefeitura e 

representante de chácaras se posicionaram. | http://glo.bo/3qECNE3 

 

G1 | Obras em estrada vicinal que liga Anhumas à SP-270 exigem adoção de sistema Pare e 

Siga 

Serviços serão executados nesta terça-feira (9), das 8h às 17h, na Rodovia Henrique Moreno 

Milan (SPA-553). | http://glo.bo/3tadg75 

 

Governo Federal | Governo iniciará obras de adequação na BR-163/SC 

Serviços estão previstos para começar em 22 de março. | http://bit.ly/2OGtOEI 

 

Governo Federal | Governo entrega 150 km de pista revitalizada na BR-343, no Piauí 

Obras de restauração e manutenção ao longo da rodovia impulsionarão a economia local e o 

movimento turístico na região. | http://bit.ly/38qZwgp 

 

Governo Federal | Das mil obras previstas para 2021, Governo já concluiu 642 

Janeiro fechou com o recorde de 357 equipamentos esportivos entregues e, em fevereiro, 

foram outros 285. | http://bit.ly/38pV1mm 

 

Governo Federal | Autorizada a contratação de obras no aeroporto de Tangará da Serra 

(MT) 

Governo Federal destinará recursos para reforma e ampliação da estrutura. | 

http://bit.ly/2PFN7P6 

 

Governo Federal | Governo entregará mais de mil obras esportivas este ano 

Em janeiro, Executivo Federal bateu recorde com a finalização de 357 equipamentos para a 

prática de esportes de crianças, jovens e adulto. | http://bit.ly/38xLytb 

 

Governo Federal | Governo conclui 90% das obras de duplicação do lote 1 na BR-101/SE 

População já pode contar com 36 quilômetros duplicados na rodovia sergipana. | 

http://bit.ly/3vfi3WF 
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Gazeta Web | Tribunal de Contas de Alagoas retoma fiscalização em 49 obras paradas no 

estado 

Levantamento feito a pedido do Conselho Nacional de Justiça aponta um prejuízo superior a R$ 

1,3 bilhões. | http://glo.bo/30rD4zh 

 

Estradas | BR-163 tem 11 trechos em obras nesta sexta (5), no MS 

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia; operação 

Pare e Siga foi implantada. | http://bit.ly/3quoHoE 

 

Estradas | Vicinal de Campos Novos Paulista (SP) recebe obras no pavimento 

De acordo com a concessionária Cart, serviços vão adotar o sistema “Pare e Siga” para garantir 

a segurança dos usuários. | http://bit.ly/3vc3V0D 

 

Estradas | Obras na BR-101, em Serra (ES), tem desvio nesta quinta-feira (4) 

De acordo com a concessionária Eco101, intervenção faz parte das obras de implantação de 

entroncamento no local. | http://bit.ly/3t3CzHV 

 

Estradas | ERS-528 recebe obras de pavimentação na região médio alto Uruguai 

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), serviços foram 

retomados em 2020 e têm previsão de conclusão em dezembro. | http://bit.ly/38r7Xbz 

 

Estradas | Obras de conservação alteram o tráfego na BR-163, no Mato Grosso do Sul 

De acordo com a MS Via, serviços serão realizados nesta segunda-feira (1°/3), até as 18 horas, 

em diversos pontos da rodovia. | http://bit.ly/3eo08XP 

 

Estradas | DER anuncia início das obras de recuperação na Rodovia RJ-099 

De acordo com o Departamento, serviço irão revitalizar a estrada, conhecida como ‘Reta de 

Piranema’. | http://bit.ly/2N9Jnoh 

 

Estradas | Obras de recuperação da ES-297 em Bom Jesus do Norte é finalizada  

De acordo com o Departamento, serviços custaram R$ 75 milhões ao governo capixaba. | 

http://bit.ly/3qE8uNx 

 

Agência Brasil | Nova Lei de Licitações segue para sanção presidencial 

Faltava a aprovação da redação final do Senado. | http://bit.ly/3tbsOYp 

 

Agência Brasília | Obras no Túnel de Taguatinga chegam a 20% de execução 

Governador Ibaneis visita construção, uma das maiores do Brasil. Passagem vai resolver 

questões de mobilidade para mais de um milhão de pessoas. | https://bit.ly/3bw9L59 

 

Agência Brasília | Obra no Setor de Rádio e TV Sul chega a 40% de execução 

Com investimentos de R$ 4,3 milhões, serviços diversos estão gerando 300 empregos. | 

https://bit.ly/38phVu8 

 

Agência Brasília | Obras da CEB em Arniqueira, Park Way e Sobradinho 

Serviços serão executados nesta quarta-feira (3). | https://bit.ly/3btwChI 

 

Agência Brasília | Novas regras para descarte de material da construção civil 

Norma prevê reciclagem do entulho na obra de origem e comprovação com fotos e relatórios de 

toda a destinação dos resíduos. | https://bit.ly/38sq0ye 

 

Agência Brasília | Começa a reforma da Praça do Povo 

Governo vai investir R$ 1,5 milhão em obras de acessibilidade e mobilidade em área de 2,8 mil 

m² do Setor Comercial Sul. | https://bit.ly/2OETFgt 
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Agência Brasília | Concluída melhoria asfáltica em região do Paranoá e Itapoã 

Obra beneficia aproximadamente 30 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. | 

https://bit.ly/38vFeSR 

 

Agência Brasília | DF adota gestão sustentável dos resíduos da construção 

Responsável por 60% do material sólido, o setor terá que seguir regras mais rígidas de 

descarte. | https://bit.ly/3bDq7sJ 

 

Agência Brasília | Obras na W9 estão 90% executadas 

Para pavimentar a principal via do Noroeste, governo investe R$ 1,7 milhão. Além de beneficiar 

18 mil moradores, 100 empregos foram criados. | https://bit.ly/3evGVna 

 

Agência Pará | Governador visita obras das Usinas da Paz 

A visita foi realizada nos terrenos da Cabanagem, em Belém, e Icuí-Guajará, em Ananindeua. As 

obras seguem em ritmo acelerado e a previsão é que essas unidades sejam entregues à 

população ainda este ano. | http://bit.ly/2Oi9sBW 

 

Agência Pará | Obras na unidade ParáPaz na Santa Casa entram em fase de finalização 

O espaço oferecerá melhores condições de funcionamento à Delegacia Especializada em 

Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). | http://bit.ly/3vadfBX 

 

Agência Pará | Governo do Estado autoriza obras na PA-477, no sudeste do Pará 

Serviços englobam construção e pavimentação asfáltica em 13,30 quilômetros da rodovia. | 

http://bit.ly/3vfC8w0 

 

Agência Pará | Obras do Museu do Marajó avançam e geram emprego em Cachoeira do 

Arari 

O museu que conta a história do povo, da fauna e da flora marajoara, fechado desde dezembro 

de 2018, está agora movimentado com as obras de reforma iniciadas há menos de um mês. | 

http://bit.ly/2Oi9Ss0 

 

Agência Pará | Sedop avança em obra do 'Asfalto Por Todo Pará' em Ananindeua 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) avança com as obras do 

programa Asfalto Por Todo Pará realizadas na Alameda dos Cravos, bairro Águas Brancas, em 

Ananindeua, região metropolitana de Belém. | http://bit.ly/3rCIMKD 

 

Agência Pará | Obra do novo sistema de água avança em Santarém, no Baixo Amazonas 

Os investimentos estavam paralisados desde 2016. Em outubro de 2019, a obra de saneamento 

foi retomada e segue mesmo com a pandemia. | http://bit.ly/3lbhZ5Y 

 

Agência Pará | Obra de viaduto avança e trânsito na BR-316 terá maior trafegabilidade 

Nesta segunda-feira (15), será reativado o fluxo na altura do Km 7 da rodovia BR-316, sentido 

Belém-Marituba. | http://bit.ly/3bAFEcL 

  

Notícias do Acre | Governo segue com obras da extensão do Into para entrega em 15 dias 

A expectativa é que o Estado possa abrir na unidade, totalmente reformada, mais 20 leitos de 

enfermaria e outros dez espaços de pronto atendimento, caso haja necessidade do uso de 

oxigênio pelo paciente em estado não grave. | http://bit.ly/2OmWTFC 

 

Notícias do Acre | Governo alinha ações para dar celeridade às obras em andamento 

Seplag apresentou o andamento de todos os processos e convênios associados às obras 

previstas para acontecer em todo o Acre ainda este ano e também as medidas de 

acompanhamento e possibilidades de atuação operacional. | http://bit.ly/3t8IX0M 
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Notícias do Acre | Obras de reforma e readequação do Palácio das Secretarias seguem em 

ritmo acelerado 

Iniciada ao final do ano passado, as obras de reforma e readequação do antigo prédio do 

Palácio das Secretarias, local onde, desde 2019, funcionam as secretarias de Estado de 

Planejamento e Gestão (Seplag) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está com 50% dos 

serviços concluídos. | http://bit.ly/2OHjLPM 

 

Notícias do Acre | Governo coleta dados para obras de melhorias na AC-10 

A rodovia possui atualmente seis metros de largura e pode chegar, com a intervenção, a sete, 

com mais um metro e meio de acostamento, alcançando assim o tamanho padrão. | 

http://bit.ly/3qy4D4M 

 

Notícias do Acre | Após vistoria, Estado realiza nova parceria voltada para infraestrutura 

em Plácido de Castro 

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), realizou 

uma vistoria, seguida de visita à Prefeitura de Plácido de Castro. | http://bit.ly/2OjvKU2 

 

Notícias do Acre | Em Plácido de Castro, Ramal Novo Horizonte recebe obras de 

manutenção e construção de pontes 

Uma parceria do governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem 

(Deracre), envolvendo a Prefeitura de Plácido de Castro e a comunidade, está possibilitando a 

manutenção e a construção de pontes no Ramal Novo Horizonte e Zona Rural, de Plácido de 

Castro. | http://bit.ly/3clgHkx 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de pavimentação da PR-239 entre Pitanga e Mato 

Rico é retomada 

Asfalto vai beneficiar mais de 30 mil pessoas que vivem na região. Trabalhos estavam 

paralisados por pendências judiciais que se arrastavam desde o início de 2019. | 

https://bit.ly/2OHz3nG 

 

Agências de Notícias do Paraná | Licitação para duplicar BR-277 em Cascavel vai para nova 

fase.  

Foram classificadas duas empresas e dois consórcios que ofereceram os menores preços, 

variando de R$ 47,5 milhões a R$ 51,9 milhões. Abertura dos envelopes com documentos de 

habilitação está marcada para 25 de março. | https://bit.ly/2OruiyR 

 

MidiaMax | Programa habitacional poderá financiar obras de melhorias em condomínios 

O Projeto de Lei 220/21 permite que o Programa Casa Verde e Amarela financie obras de 

melhorias, consideradas essenciais ao bem-estar dos moradores, em condomínios construídos 

por programas habitacionais públicos. | http://bit.ly/3etpEeq 

 

MidiaMax | Secretário de Governo de Dourados vai a Brasília destravar projetos e obras 

Henrique Sartori, se reuniu com o ministro da Cidadania, João Roma, para tratar de projetos 

estratégicos. | http://bit.ly/3t8HE1E 

 

MidiaMax | Atenção motoristas: Trechos da BR-163 continuam em obras em MS nesta 

quarta-feira 

Em caso de chuvas, manutenção será suspensa. | http://bit.ly/38rFeDF 

 

MidiaMax | Prometida para março, entrega de residencial tem entrega adiada para junho 

por atraso nas obras 

Mães sorteadas reclamam de previsões adiadas e entrega até das chaves. | 

http://bit.ly/3qBNZRw 
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MidiaMax | Atenção, condutores: 10 trechos da BR-163 passam por obras nesta quarta-feira 

em MS 

Orientação é reduzir a velocidade nos locais onde equipes estão trabalhando. | 

http://bit.ly/3epHKOu 

 

MidiaMax | Dourados terá novos pontos para descartes de resíduos sólidos 

Locais já foram definidos pela Prefeitura Municipal e tem o objetivo de facilitar a coleta. | 

http://bit.ly/2OLb6vK 

 

Engeplus | Empreendedores da avenida Santos Dumont pedem acessibilidade e agilidade 

nas obras do binário 

Reunião intermediada pela Comissão de obra da Câmara aconteceu nesta quarta-feira, dia 3. | 

http://bit.ly/30t8tBu 

 

Engeplus | Superintendente regional da Casan faz balanço de obras na região de Criciúma 

A Superintenência Sul/Serra tem atualmente 531 funcionários em sua área de abrangência. | 

http://bit.ly/2Op3PBZ 

 

Diário do Litoral | Obras do VLT em Santos deixam moradores ilhados 

Residentes dos edifícios Trend e Fusion Home, na Rua Emílio Ribas, estão com os acessos de 

veículos bloqueados. | http://bit.ly/2OBls1j 

 

Diário do Litoral | Obras na rede de esgoto interditam vias nos Bairros Boqueirão e Canto 

do Forte 

Bloqueios acontecem de 5 a 12 de março. Sinalização viária informando sobre a ação e rotas 

alternativas estão sendo instaladas. | http://bit.ly/3esNsze 

 

Diário do Litoral | Moradores do Morro do Pacheco cobram obras de contenção e criam 

boneco em protesto 

População resolveu fazer uma manifestação pedindo mais atenção à área em que mora. | 

http://bit.ly/2PXCFmj 

 

Diário do Litoral | Obras do VLT interditam o Canal 3 até o próximo dia 20; veja rotas 

alternativas 

Em pontos estratégicos do viário da Cidade, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-

Santos) colocou painéis e faixas com mensagens para alertar os motoristas sobre o bloqueio. | 

http://bit.ly/2PYSdGB 

 

Infonet | Aeroporto de Aracaju passa por obras de revitalização 

As obras emergenciais fazem parte do contrato da concessionária com a Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac). | http://bit.ly/2PT9Wiw 

 

Jornal de Brasília | Avançam obras nas calçadas na W3 Sul 

Na fase de demolição dos pisos, trabalhos demandam recursos de R$ 14,3 milhões, com 

previsão de geração de 200 empregos. | http://bit.ly/3erP8sJ 

 

Jornal de Brasília | Obra em região do Paranoá e Itapoã é concluída 

Obra beneficia aproximadamente 30 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. | 

http://bit.ly/3bCFlhy 

 

Jornal de Brasília | GDF busca descarte sustentável para resíduos de construções 

Secretaria de Obras publicou a Portaria nº 25/2021, que orienta empresas contratadas para 

obras públicas a manejarem os resíduos corretamente. | http://bit.ly/3l8CRuu 
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Portal Correio | Ruy Carneiro preside comitê que fiscaliza obras inacabadas no Brasil. 

O objetivo é identificar irregularidades em obras inacabadas nos Estados brasileiros visando 

combater à corrupção. | http://bit.ly/3qEFAwE 

 

R7 | Moradores pedem retomada de obra paralisada em praça de Guarapari 

A obra começou em julho de 2020, mas em novembro foi abandonada no bairro Santa Mônica. | 

http://bit.ly/3t9ClPF 

 

Portal da Cidade | Investimentos de Itaipu na nova ponte já somam mais de 100 milhões 

de reais 

Execução da obra sobre o Rio Paraná alcançou 46%, de acordo com último boletim divulgado 

pelo DER-PR. | http://bit.ly/2OoVvlJ 

 

Estado de Minas Gerais | PBH inicia obras de manutenção do Viaduto Oeste do Complexo 

da Lagoinha 

Prefeitura de BH iniciou nesta quarta-feira (10/3), obras de manutenção da mureta central do 

viaduto; trabalhos devem durar 60 dias. | https://bit.ly/2Ofbpzl 

 

São Roque Notícias | Parceria entre prefeitura e Residencial Porta do Sol é feita para 

melhorias na Mário Covas 

O projeto em questão, foi levado pelo Vereador André até a sede da Secretaria de Logística e 

Transportes do Estado, onde o mesmo solicitou apoio e permissão para que o trabalho fosse 

realizado. | https://bit.ly/3voLaqX 

 

São Roque Notícias | Vereador pede melhores condições de trabalho para os funcionários 

Obras da Prefeitura de São Roque 

Por meio de release, a Câmara de São Roque, informou que o vereador, Toninho Barba, está 

pedindo a Prefeitura de São Roque melhores condições de trabalho aos servidores públicos do 

setor de Obra na administração. | https://bit.ly/3coF5lj 
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