
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  10 a 16 de maio  

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | NLLC: Aspectos positivos na contratação de obras e serviços de engenharia são 

destaque de artigo assinado pelo auditor Alysson Mattje 

Segundo ele, “a imensa gama de princípios vem demonstrar a intenção do legislador em tornar 

a Nova Lei uma ferramenta para a boa gestão pública”. | https://bit.ly/3yanbNn 

 

IBRAOP | NLLC: “Veto ao Parágrafo Único do art. 159 da Nova Lei de Licitações e Contratos” 

é tema de artigo apresentado por auditores do TCU 

É esse o objetivo do artigo técnico assinado pelos auditores federais de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União (TCU), os engenheiros civis Rafael Di Bello, Rafael Martins Gomes e 

Victor Hugo Moreira Ribeiro. | https://bit.ly/2RjznLc 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-PR | TCE-PR confirma que Maringá deve manter contrato de coleta de lixo reciclável 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou procedente Representação da Lei nº 

8.666/93 que contestou a interrupção de serviço de coleta, transporte e entrega de lixo 

reciclável a cooperativas de catadores, realizado pela empresa Paviservice Engenharia e Serviços 

Ltda. | https://bit.ly/2QmlWcS 

 

TCE-PR | Ex-prefeito e servidor de Loanda são multados por falhas em obras de 

pavimentação 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) multou individualmente em R$ 

3.364,50 o ex-prefeito de Loanda João Nicolau dos Santos (gestão 2017-2020) e o servidor 

Paulo Roberto Caetano Martines, responsável técnico pela elaboração dos projetos básicos de 

três licitações lançadas no ano passado para contratar obras de pavimentação asfáltica em vias 

desse município da Região Noroeste. | https://bit.ly/3yfUNcM 

 

TCE-PE | Emlurb economiza R$1,7 mi em licitação após auditoria do TCE 

A análise feita pelo Tribunal de Contas no edital da Concorrência Pública nº 018/2020 da 

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) resultou em uma economia de 

R$ 1.716.753,18 para os cofres do município. | https://bit.ly/3wcTtWq 

 

TCE-ES | Fiscalização em licitações de prefeituras do Sul do ES possibilita correções de 

irregularidades 

A atuação da equipe de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 

em um processo de controle externo sobre licitações das prefeituras de Itapemirim, Marataízes 

e Presidente Kennedy, em 2020, fez com que indícios de irregularidades encontrados nos 

procedimentos fossem corrigidos pela própria Administração de cada município antes da data 

de abertura da disputa, em relevante atuação preventiva da Corte. | https://bit.ly/3wo6rRh 
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TCE-ES | Decisão suspende cautelar que paralisou contrato do DER para gerenciamento de 

obras 

A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) decidiu suspender a 

decisão que havia paralisado o contrato do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

do Espírito Santo (DER/ES) com o Consórcio Prosul – STCP/BNDES, para a prestação do serviço 

de atividades de fiscalização de obras públicas, celebrado em 2020. | https://bit.ly/3onvl0r 

 

TCE-SE | Nova Lei de Licitações: Conselheiro profere aula sobre obras e serviços de 

engenharia 

O conselheiro Flávio Conceição enfatizou que a nova Lei de Licitações, embora não seja 

perfeita, possui “inquestionáveis avanços, conquistas e inovações expostas ao longo de seu 

texto”. | https://bit.ly/3yj9njB 

 

 

 SITES DE NOTÍCIA 

 

G1 | Governo autoriza obras de R$ 56,6 milhões na Rodovia Mário Donegá na região de 

Ribeirão Preto, SP 

Com melhorias gerais e duplicação, projeto tem duração de 18 meses. Promessa é melhorar 

segurança para motoristas em trecho conhecido por acidentes. | https://glo.bo/3eS1Qk4 

 

G1 | Avenida Camucim é interditada para obras do BRT em Campinas 

Bloqueio parcial acontece entre 9h e 17h desta segunda-feira. Ao longo do dia, tráfego no 

trecho poderá ficar completamente restringido. | https://glo.bo/3btos8D 

 

G1 | Obras no pavimento alteram tráfego em trechos de vicinais na região de Ourinhos 

Intervenções serão feitas das 7h30 às 17h nesta quarta, quinta e sexta-feira (14). Confira os 

trechos afetados e rotas alternativas. | https://glo.bo/3olzIZW 

 

G1 | Obras da Sanasa suspendem o abastecimento de água nas regiões do Castelo e 

Jardim Flamboyant nesta quinta 

Nas duas operações, fornecimento será interrompido das 8h às 17h. Empresa recomenda a 

reserva antecipada. | https://glo.bo/3tVDytG 

 

G1 | Governo e prefeituras assinam contrato de R$ 298 milhões para obras contra 

enchentes na Avenida Tereza Cristina 

A execução das obras, que devem ser feitas em Contagem e Belo Horizonte, foi incluída no 

Termo de Reparação celebrado com a Vale pela tragédia de Brumadinho. | 

https://glo.bo/2RtJlcO 

 

G1 | ES tem R$ 600 milhões investidos em 290 obras públicas paradas 

Levantamento foi feito pelo Tribunal de Contas e será enviado para os gestores municipais e 

estadual. | https://glo.bo/3byyoh4 

 

G1 | Com avanço de obras do metrô, embarque na Estação Pirajá ocorrerá em apenas uma 

plataforma a partir de sábado 

Segundo governo do estado, mudança é temporária e é necessária para poder integrar trecho 

que está sendo construído ao sistema já em funcionamento. | https://glo.bo/3btoPQz 

 

G1 | Após liberação de trecho da BA-099, segunda fase de recuperação da via tem obras no 

sentido Salvador 

Em 23 de abril, enorme cratera se abriu na rodovia, conhecida como Linha Verde, na altura da 

cidade de Entre Rios, interditando parcialmente o trânsito nos dois sentidos. | 

https://glo.bo/3eU4xlp 
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G1 | Obras de recuperação de ruas do Distrito Industrial são retomadas em Manaus 

No total, 32 vias e três rotatórias serão contempladas com obras. Serviços têm custo estimado 

de R$ 115 milhões. | https://glo.bo/33QHdhX 

 

G1 | Obras do Santuário de Nossa Senhora da Abadia são retomadas em Romaria 

Reforma havia sido interrompida devido à pandemia da Covid-19. Expectativa é que ao menos a 

parte externa esteja pronta para receber fiéis na festa da santa, em agosto. | 

https://glo.bo/3omWIYB 

 

G1 | Concessionária que administra BR-163 em MT propõe que outra empresa assuma 

obras na rodovia 

Pelo contrato, que tem validade de 30 anos, a concessionária ficaria responsável pela 

duplicação de 453, dos 855 quilômetros de rodovia. | https://glo.bo/3tTeXWz 

 

G1 | Obras no Morro São Bento, onde ocorreram deslizamentos em 2020, são concluídas 

em Santos 

A área foi uma das afetadas pelos deslizamentos ocorridos em março de 2020 e contou com 

um investimento de R$ 2,7 milhões. | https://glo.bo/3foQzXD 

 

G1 | Trecho da Av. Paulo VI bloqueado para obras da Embasa é liberado, diz Transalvador 

Trecho que estava interditado fica entre a rua Território do Guaporé e a panificadora Super Pão. 

| https://glo.bo/3osabhQ 

 

G1 | Obras de abastecimento de água em Alter do Chão já têm 14 km de redes de 

distribuição implantadas 

Cerca de 34% da obra já foram concluídos na vila. São previstos 40 km de redes para 

distribuição de água tratada. | https://glo.bo/3ooezhC 

 

G1 | Obras interditam trânsito e linhas de ônibus sofrem alterações no Distrito Industrial, 

em Maceió 

Trabalhos começam nesta segunda (10) e previsão é que sejam concluídos no dia 28 de maio. 

Serviço é para melhorar drenagem da água da chuva na região. | https://glo.bo/2Qufsc6 

 

G1 | Bertioga realiza consulta pública para revisão de leis sobre ocupação do solo e código 

de obras 

Consulta pública teve início neste sábado, por meio de um formulário, e após 15 de junho, os 

moradores poderão participar de reuniões virtuais sobre a atualização das legislações. | 

https://glo.bo/3waylQs 

 

G1 | Prefeitura de Guarujá reivindica verba do Estado para obras de contenção nos morros 

Além de outras obras, serviços nos morros Vila Baiana, Cachoeirinha e Barreira do João Guarda, 

foram citados como prioridades pelo município. | https://glo.bo/3wayAek 

 

G1 | Obras interditam SP-225 em trecho entre Piratininga e Bauru neste sábado (15) 

Serviços vão começar a partir das 9h no Km 238+500 da Rodovia João Baptista Cabral Rennó. 

Caso chova, obras podem continuar no domingo (16). | https://glo.bo/2SOBiYs 

 

G1 | DER inicia obras para recuperar calçada e pista da Rio-Santos destruídas pela erosão 

em Caraguá 

Obras serão custeadas pelo governo do estado e devem custar R$ 9 milhões. Tempo estimado 

da conclusão é de seis meses. | https://glo.bo/3web3sO 
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G1 | Governo de MT deve lançar edital para obras de implantação do BRT até junho deste 

ano 

Os investimentos estimados para o BRT são da ordem de R$ 460 milhões, enquanto o VLT 

demandaria R$ 763 milhões. | https://glo.bo/3opsy6W 

 

G1 | Mais de um ano após início de obras, requalificação do Santo Antônio Além do Carmo 

será concluída no domingo 

Atraso foi marcado por roubo de fios de cobre, revezamento de operários na pandemia e falta 

de insumos. Obras começaram em março de 2020 e deveriam ter sido entregues em julho do 

mesmo ano. | https://glo.bo/3eTeeAs 

 

G1 | Obras de revitalização de pontos turísticos continuam em Muriaé 

Desde abril, Fundarte realiza o trabalho de sinalização e melhorias na acessibilidade de turistas 

nos locais. | https://glo.bo/3byAcXo 

 

G1 | Obras no pavimento interditam alça de acesso da Rodovia Raposo Tavares em Álvares 

Machado 

Serviços serão feitos nesta sexta-feira (14), das 8h às 17h. Quem precisar acessar a vicinal AVM 

030, no sentido interior-Capital, deve entrar no dispositivo de saída 576-B da SP-270, pista 

oeste. | https://glo.bo/3oww1kg 

 

G1 | Tráfego na Avenida Vilarinho, em BH, é alterado por causa de obras 

Veículos pesados podem passar pelo trecho em obras, mas os leves têm que desviar para a Rua 

Bernardo Ferreira da Cruz. | https://glo.bo/3oqThjG 

 

G1 | Novos trechos da BR-153 são interditados em Rio Preto para obras de recapeamento 

Interdições foram feitas nos dois lados da pista, entre os quilômetros 59,5 e 64,2, que vai do 

Tiro de Guerra ao Departamento de Estradas de Rodagem. | https://glo.bo/2Qoo3gg 

 

G1 | No Triângulo, Zema inaugura Apacs, visita obras e se reúne com produtores rurais; 

nesta sexta, governador tem compromissos em Frutal e Araguari 

Nesta quinta-feira (13), governador cumpriu agenda em Conceição das Alagoas e Frutal. | 

https://glo.bo/2S2rcD7 

 

G1 | Governo autoriza obras de R$ 56,6 milhões na Rodovia Mário Donegá na região de 

Ribeirão Preto, SP 

Com melhorias gerais e duplicação, projeto tem duração de 18 meses. Promessa é melhorar 

segurança para motoristas em trecho conhecido por acidentes. | https://glo.bo/3eS1Qk4 

 

G1 | Rotatória do Morumbi será interditada para obras a partir desta segunda-feira em São 

José 

Segundo a administração, no local serão feitas a remoção da rotatória, ajuste de ilhas centrais, 

pavimentação e a instalação de um novo sistema de semáforo e sinalização. | 

https://glo.bo/2Qpl7jt 

 

G1 | Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista elege diretoria para 

2021 

Prefeito de Álvares Machado, Róger Gásques (PSDB), ficou com a presidência. Vice-presidência 

ficou sob responsabilidade do prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas (PSB). | 

https://glo.bo/3tVGMgM 
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G1 | Termo citado por Gil do Vigor no Big Brother Brasil inspira projeto de limpeza urbana 

'cata basculho' em Paulista 

Caminhão circula pela cidade recolhendo resíduos sólidos de grande porte. A palavra 

'basculho', que significa lixo que não se aproveita, ficou conhecida após uma discussão entre o 

pernambucano e Pocah. | https://glo.bo/3bycR88 

 

R7 | Prefeitura entrega obra de restauração do Beco do Candeeiro 

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou nesta sexta-feira (14), a rua 27 de Dezembro, conhecida 

como Beco do Candeeiro, totalmente restaurada. | https://bit.ly/3tVpO2b 

 

R7 | Câmara aprova licenciamento que reduz exigências de obras como Brumadinho 

Segundo a proposta, empreendimentos como a barragem de Brumadinho (MG) poderiam obter 

o aval para operar com uma autodeclaração de cumprimento das normas ambientais. | 

https://bit.ly/3uXa4Nt 

 

Isto É Dinheiro | Obras da ferrovia Fico começarão a ser realizadas já em junho, diz 

ministro 

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feira, 14, que as 

obras da estradas de ferro Vitória-Minas e Carajás (Fico) começarão a ser realizadas já em 

junho. As obras serão feitas pela iniciativa privada. | https://bit.ly/2SMJnNh 

 

Isto É Dinheiro | Freitas: não interessa quem começou a obra, interessa o benefício gerado 

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, aproveitou a participação em fórum 

nesta sexta-feira, 14, para listar as obras em execução no País e sustentou que o governo trata 

a continuidade de empreendimentos em aéreas como portos, ferrovias e estradas como uma 

“questão de Estado”. | https://bit.ly/3byf1EM 

 

Isto É Dinheiro | Governo vai retomar obras de Angra 3 

O governo federal vai retomar na próxima semana o processo de construção da usina nuclear 

Angra 3, no litoral fluminense, com a abertura das propostas das empresas interessadas em 

participar da obra. | https://bit.ly/3tXdrCR 

 

Isto É Dinheiro | Câmara aprova licenciamento que reduz exigências de obras como 

Brumadinho 

Comemorada por parlamentares da bancada da agropecuária, a aprovação na Câmara dos 

Deputados do projeto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental na madrugada de quinta-

feira, 23, deve acelerar a autorização de obras com possíveis impactos ao meio ambiente. | 

https://bit.ly/3eUQjk9 

 

Isto É Dinheiro | Vendas de cimento sobem 26,5% em abril, impulsionadas por obras 

imobiliárias 

O mês de abril seguiu a tendência do primeiro trimestre do ano e contou com um volume de 

vendas de 5,3 milhões de toneladas de cimento, 26,5% a mais do que abril do ano passado. | 

https://bit.ly/3fton63 

 

DNIT | DNIT inicia obras do trevo de acesso a Dom Pedrito na BR-293/RS 

O novo trevo está sendo construído no entroncamento com a Rua Sete de Setembro. | 

https://bit.ly/3fqmSoW 

 

DNIT | Equipes avançam com obras de pavimentação do lote 1 da Estrada Boiadeira 

DNIT é responsável pela fiscalização e projeto de execução das obras na BR-487/PR. | 

https://bit.ly/2SX0kEX 
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DNIT | Obras de duplicação do Contorno Norte de Maringá começaram em maio 

DNIT fiscaliza convênio formalizado com a prefeitura e disponibiliza compartilhamento técnico, 

financeiro e operacional do empreendimento. | https://bit.ly/3tYay4U 

 

DNIT | DNIT avança na duplicação da BR-222/CE, no trecho do município de Tianguá 

Paralisada desde 2011, obra impulsionará o tráfego de veículos na rodovia e garantirá maior 

segurança aos usuários da via. | https://bit.ly/3hvYN2I 

 

DNIT | DNIT libera novo trecho de pista revitalizada e recuperada na BR-267, no Mato 

Grosso do Sul 

Serviços promovem mais conforto e segurança aos usuários da rodovia federal. | 

https://bit.ly/3hwKwDc 

 

Governo Federal | Liberados R$ 62 milhões para continuidade de obras em oito estados 

A Unidade Federativa com o maior volume de recursos é a Bahia, que receberá R$ 29,5 milhões. 

| https://bit.ly/3oqUt6h 

 

Governo Federal | Projeto de manejo de resíduos sólidos beneficiará 12 municípios do Rio 

Grande do Sul 

O próximo passo consiste na licitação, pela Caixa, para definir a empresa responsável pela 

estruturação da iniciativa. | https://bit.ly/3byGAhk 

 

Governo Federal | Renovado e mais seguro, novo segmento da BR-267/MS é liberado 

Corredor de exportação e ligação entre regiões brasileiras, rodovia recebeu melhorias em três 

trechos, proporcionando mais conforto e segurança a usuários. | https://bit.ly/3uZmkx1 

 

Agência Brasil | Bolsonaro inaugura trecho da transposição do Rio São Francisco 

Nova etapa do Canal Alagoano beneficiará 113 mil famílias. | https://bit.ly/2SSeQh3 

 

GazetaWeb.com | Feitas com recursos federais, Bolsonaro chega hoje para inaugurar obras 

em Maceió e no interior de Alagoas 

Primeira parada do presidente é o bairro do Benedito Bentes, no Conjunto Jarbas Oiticica, onde 

será entregue o residencial Oiticica I para 500 famílias. | https://bit.ly/3ovXzGj 

 

Senado Federal | Senado vai analisar projeto com novas regras para o licenciamento 

ambiental 

Essa proposta foi aprovado na Câmara nesta quinta-feira (13), na forma do substitutivo 

apresentado pelo deputado federal Neri Geller (PP-MT). | https://bit.ly/3hxMeE5 

 

Correio Braziliense | Nova Saída Norte é concluída 

Obras no espaço, que compreende 23 viadutos, quatro pontes, 14 ciclovias e 28 quilômetros de 

vias, começaram em 2014. Inauguração foi feita ontem pelo governador Ibaneis Rocha com 

homenagem ao ex-governador Joaquim Roriz. | https://bit.ly/3hDRLJD 

 

Correio Braziliense | Ibaneis Rocha inaugura Complexo Viário Governador Roriz nesta 

quarta 

Após dois anos de obras, o Complexo está concluído. O projeto é composto por 23 viadutos, 

14 km de ciclovia, 4 pontes e 28 km de asfalto. | https://bit.ly/2QoykJk 

 

Correio Braziliense | TCU identifica ao menos 29 pregões suspeitos da Codevasf para 

obras de pavimentação 

Segundo o documento, os recursos que custeariam as obras são, majoritariamente, advindos de 

emendas parlamentares. | https://bit.ly/3hsNhFw 
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Correio Braziliense | Parada há 24 anos, Piscina com Ondas do Parque da Cidade será 

reativada 

Obras devem ficar prontas até o fim do ano. Processo de licitação começa em 2 meses. Ponto 

turístico do DF nos anos 1980, a Piscina com Ondas chegou a receber 10 mil pessoas em um 

fim de semana. | https://bit.ly/3tP83la 

 

Correio Braziliense | GDF anuncia obras e entregas 

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou projetos e inaugurações que o Executivo local fará 

nos próximos dias. Entre eles estão a conclusão de UBSs, construção de viadutos, asfaltamento 

e uma nova feira popular. | https://bit.ly/3tOVOVO 

 

Estradas | Obras de pavimentação do lote 1 da estrada Boiadeira avançam no PR 

De acordo com o DNIT, responsável pela fiscalização e projeto das obras na BR-487, serviços 

são fetiso graças à parceria com a hidrelétrica Itaipu Binacional e governo paranaense. | 

https://bit.ly/3tW1zRq 

 

Estradas | Comissão debate obras da BR-135 no norte de MG 

De acordo o autor da proposta, rodovia tem fundamental importância para o norte de Minas e o 

desenvolvimento da região. | https://bit.ly/3buAdLW 

 

Estradas | Trevo de acesso a Dom Pedrito (RS) na BR-293 passa por obras 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 

devem ser finalizados em novembro deste ano. | https://bit.ly/3uZmmF2 

 

Estradas | Obras na SP-225 provocam alteração no tráfego, em Bauru 

De acordo com a concessionária Cart, interrupção será momentânea na manhã deste sábado 

(15). | https://bit.ly/3tWuNjl 

 

Estradas | BR-163 tem obras de revitalização em 11 trechos nesta segunda (10) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; operação ‘Pare 

e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3bxd63x 

 

Metrópoles | A gestão eficiente dos resíduos sólidos pode prevenir as enchentes 

Como evitar e prevenir os entupimentos de bueiros e consequentemente as enchentes com 

uma gestão eficiente dos resíduos sólidos. | https://bit.ly/3onkjbm 

 

Jornal de Brasília | Setor Primavera terá trecho interditado para obras da Caesb 

O trânsito será alterado por dentro da QSC 19 para quem utiliza o trajeto Taguatinga – 

Samambaia ou Samambaia – Taguatinga. | https://bit.ly/3olSfFu 

 

Agência Brasília | Uma gestão de grandes obras espalhadas por todo o Distrito Federal 

Em plena pandemia e com menos de dois anos e meio de atuação, GDF investiu mais de R$ 1 

bilhão em empreendimentos. | https://bit.ly/3fvEsZ4 

 

Agência Brasília | Parque Três Meninas em obras para melhor receber os visitantes 

Local é frequentado por cerca de 3 mil pessoas aos fins de semana. Agora, ganha reforma da 

quadra de esporte, parquinho e dois novos bebedouros. | https://bit.ly/3hzeXZ9 

 

Agência Brasília | Viaduto do Recanto das Emas: início dos trabalhos de fundação 

Estrutura será montada com a utilização de 7,2 mil toneladas de concreto e outras 200 de 

ferragem, divididas em 196 estacas. | https://bit.ly/2SZQWAr 

 

Agência Brasília | Início da obra de contenção do Morro do Piauí 

Cerca de 230 famílias das quadras 3 e 4 da Fercal I serão beneficiadas. | https://bit.ly/3bykhrX 
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Agência Brasília | GDF já construiu quase 200 quebra-molas no Recanto das Emas 

Muitos deles foram instalados próximos a escolas, postos de saúde e avenidas que cruzam a 

cidade, dando mais segurança ao trânsito e a pedestres. | https://bit.ly/2QuxlYi 

 

Agência Brasília | Principal via do Lago Norte ganha asfalto novo 

Nova pavimentação tem investimento superior a R$ 1,1 milhão com mão de obra de dezenas de 

operários e o uso de máquinas pesadas. | https://bit.ly/3wdPwk9 

 

Agência Brasília | Obras do Parque de São Sebastião serão entregues nesta 6ª 

Reforma da unidade de conservação, também conhecida como Parque do Bosque, é fruto de 

compensação ambiental. | https://bit.ly/3fnQd3u 

 

Agência Brasília | Autorizada licença ambiental para obra na DF-075 

A intervenção será para duplicar a via entre o anel viário do Guará II e o Núcleo Bandeirante. | 

https://bit.ly/3bzSUhd 

 

Agência Brasília | Setor Primavera terá trecho interditado para obras 

Intervenção na QSC 19 de Taguatinga Sul começa nesta quarta-feira (12), às 9h, com previsão 

de término na quinta (13). | https://bit.ly/3tQddgF 

 

Agência Pará | Cosanpa estuda implantar novas tecnologias para execução de obras na 

rede de esgoto 

Engenheiros da Companhia participaram de um curso em Salvador (BA), que abordou o uso de 

uma tecnologia alemã. | https://bit.ly/3ftBEvp 

 

Agência Pará | Governo conclui obras de infraestrutura viária em 17 ruas de Ananindeua 

Estado assegurou drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização em vias dos bairros de Águas 

Lindas e Guanabara, na Região Metropolitana de Belém. | https://bit.ly/3wegb09 

 

Agência Pará | Obra de Sistema de Abastecimento de Água de Alter do Chão implanta 14 

km de novas redes 

Responsável pelos serviços, paralisados desde o ano de 2018, a Cosanpa avança com o projeto 

e até o momento, 34% da obra já foi concluída. | https://bit.ly/2S2SV6E 

 

Agência Pará | Obras do novo Mangueirão avançam com geração de empregos 

Com um investimento superior a R$ 146 milhões, a previsão de entrega é para o final de 2022. 

| https://bit.ly/2RZJYuT 

 

Notícias do Acre | Governo anuncia obra de ampliação da rede de água de Assis Brasil e 

entrega melhorias da ETA do município 

Como parte da programação alusiva aos 45 anos de fundação do município de Assis Brasil, o 

governo do Estado do Acre anunciou nesta sexta-feira, 14, a obra de ampliação da rede de água 

do município. | https://bit.ly/3byT7Bo 

 

Notícias do Acre | Governo realiza obras de revitalização no Parque Igarapé Fundo 

Acreanos terão mais um espaço para a prática de atividades físicas, caminhadas e passeios. | 

https://bit.ly/3eVWkNs 

 

Agência de Notícias do Paraná | Memorial Paranista João Turin é inaugurado com obras 

cedidas pelo Estado 

Com a inauguração, o Paraná ganha mais um importante espaço cultural e turístico, composto 

pelo Jardim das Esculturas – com obras ampliadas de João Turin –, o Memorial Paranista – área 

permanente de exposição das obras do artista. | https://bit.ly/3orao4x 
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Agência de Notícias do Paraná | Obras da orla de Matinhos vão melhorar condição das 

ondas para a prática do surf 

Estruturas de contenção das cheias farão com que as ondas se quebrem de forma diferenciada, 

melhorando as condições para o esporte, afirma competidor. Atletas locais participaram das 

audiências públicas promovidas pelo IAT e deram opinião. | https://bit.ly/2S2NjJD 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador anuncia R$ 57,6 milhões para conjunto de 

obras em Arapongas 

Investimento inclui um novo parque, ampliação da estação de tratamento de esgoto e ainda um 

convênio com a Santa Casa de Arapongas para a construção de um pronto-socorro e de UTI 

neonatal. | https://bit.ly/3w55soO 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras em Goioerê elevarão coleta de esgoto de 55,5% para 

60% da população 

Estão sendo implantados mais 11 mil metros de rede coletora de esgoto. Obras beneficiam os 

bairros Mutirão, Jardim Europa e Jardim Primavera. | https://bit.ly/33QDnFD 

 

Agência de Notícias do Paraná | Novas lixeiras da Ilha do Mel foram feitas de resíduos 

retirados em ações ambientais 

As lixeiras produzidas por resíduos sólidos são usadas para o descarte correto e despertam o 

interesse da comunidade local em promover a manutenção das áreas. Possibilita, também, o 

mapeamento da origem dos resíduos e a elaboração e políticas públicas. | 

https://bit.ly/3tWOtmW 

 

Estado de Minas Gerais | Obras contra cheias na Av. Tereza Cristina só saem do papel se 

ALMG aprovar 

MG, BH e Contagem fecharam acordo para retomar contenção de córregos que inundam a 

região; se aprovada, intervenção de R$ 298 milhões deve começar em 2022. | 

https://bit.ly/2QpIZ6z 

 

Estado de Minas Gerais | BH: prédio da Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, será 

reformado 

Anúncio da obra foi feito pela Secretaria de Estado de Cultura; recursos de quase R$ 2 milhões 

serão usados na revitalização do prédio. | https://bit.ly/2SOPiBs 

 

Estado de Minas Gerais | BH, Contagem e governo de Minas fecham acordo para obras 

contra enchentes 

Realização das obras com recursos da Vale permitirá o fim dos alagamentos e enchentes nas 

duas cidades, como os que ocorrem na Avenida Tereza Cristina. | https://bit.ly/3hyvi0n 

 

Engeplus | Luiz Rosso com nova capa asfáltica nos próximos meses 

Obras de revitalização seguem sendo feitas da Quarta Linha em direção ao Centro. | 

https://bit.ly/3eVaIFL 

 

Engeplus | Na Alesc, Moisés solicita derrubada de veto ao projeto que destina verbas de 

SC para obras federais 

Ato também oficializou retorno de Zé Milton Scheffer como líder de Governo. | 

https://bit.ly/3bBrgAq 

 

Dcmais | CPS inicia obras de pavimentação na Vila Raquel 

Ao todo, serão 720 metros quadrados de asfalto aplicados na via, no trecho compreendido 

entre as ruas Sebastião Nascimento e Professor Coelho e Souza. | https://bit.ly/2SZYLGj 
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Dcmais | Ponta Grossa dobra quantidade de obras liberadas neste ano 

No primeiro quadrimestre 796 alvarás de construção foram expedidos, 165% a mais que no 

mesmo período do ano passado. | https://bit.ly/3eUuC3w 

 

Dcmais | Concorrentes pedem impugnação da licitação de R$ 35 mi do aeroporto de Ponta 

Grossa 

Indagada sobre a licitação para a elaboração dos projetos básicos e de execução das obras de 

melhoria na infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa, conhecido como Aeroporto 

Sant’Ana, a Prefeitura de Ponta Grossa informou ontem que “três (empresas) participam do 

processo licitatório, que ainda está em trâmite, mesmo encerrada a fase de lances”. | 

https://bit.ly/3fnBllP 

 

São Roque Notícias | Moradores do bairro Cambará em São Roque relatam falta de água há 

mais de um mês após obra da Sabesp 

Moradores do bairro Cambará, em São Roque, entraram em contato com o São Roque Notícias 

para relatar a falta de água que vem ocorrendo no bairro. | https://bit.ly/3v8KKo5 

 

São Roque Notícias | Câmara de São Roque convoca Sessões para que Comissão de Obras 

e Serviços ouça servidores 

Câmara convoca Sessões Extraordinárias para que Comissão de Obras e Serviços ouça 

servidores sobre serviços públicos de transportes e funerários. | https://bit.ly/3hwrPiX 

 

São Roque Notícias | Vereador de São Roque denuncia abandono e cobra o fim das obras 

da Av. 16 de Agosto no Junqueira 

Cabo Jean denuncia abandono e cobra finalização das obras da Av. 16 de Agosto no bairro 

Junqueira, segundo informações da Câmara de São Roque. | https://bit.ly/3yiKFjv 
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