
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

-  7 a 13 de junho 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Tribunal de Contas do Estado do Amapá renova sua filiação ao Ibraop 

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP) é o mais novo filiado do Instituto Brasileiro 

de Auditoria de Obras Públicas, totalizando 27 instituições de controle externo filiadas ao 

Ibraop. | https://bit.ly/2TwXKFN 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MG | TCEMG recebe visita de secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade 

No encontro, o secretário informou ao Tribunal que o governo estadual está preparando um 

amplo programa de obras estruturais, que incluem, entre outras intervenções viárias, a 

construção do Rodoanel Metropolitano. | https://bit.ly/3gkE3tP 

 

TCE-PR | Marechal Rondon: falhas em contrato para coleta de lixo provocam multas a ex-

gestores 

Na decisão, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná considerou que a falta de definição dos 

custos unitários dos serviços descumpriu os artigos 7º e 40 da Lei de Licitações e Contratos. | 

https://bit.ly/3ghIqWH 

 

TCE-PR | TCE-PR firma TAG com Guarapuava para município corrigir obras de 

pavimentação 

Os dois contratos avaliados englobaram serviços que totalizaram R$ 2.057.652,94. | 

https://bit.ly/3gkpYMW 

 

TCE-PE | DER é alertado sobre irregularidades nas obras da BR-101 

A conselheira Teresa Duere, relatora dos processos do Departamento de Estradas e Rodagens 

de Pernambuco (DER-PE), emitiu três alertas de responsabilização ao diretor presidente do 

órgão, Maurício Canuto Mendes, chamando atenção para as irregularidades encontradas pela 

equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado nas obras de melhoramentos, adequação de 

capacidade e segurança e reabilitação do pavimento, na Rodovia BR-101/PE, Contorno do 

Recife/PE. | https://bit.ly/3iLhoIG 

 

TCE-PE | TCE julga auditorias em obras de navegabilidade do Rio Capibaribe 

Os processos analisaram falhas relacionadas ao projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe, 

do Governo do Estado. | https://bit.ly/3wppI4U 
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 SITES DE NOTÍCIA 

 

Correio do Estado | Conselheiros do Tribunal de Contas teriam favorecido Solurb em 

julgamento de contrato 

Operação apura envolvimento de conselheiros e servidores em fraudes em licitações, desvio de 

recursos e superfaturamento de obras. | https://bit.ly/3cue8O9 

 

Campo Grande News | PF apreendeu mais de 1,6 milhão em notas de real, euros, libras e 

dólares 

Cédulas foram levadas para a sede da PF e a quantia verificada em uma máquina de contar 

dinheiro. | https://bit.ly/3x1oz3A 

 

Campo Grande News | Pilhas de reais estavam em casa de conselheiro; 20 alvos tiveram 

sigilo quebrado 

Uma das linhas de investigação da Mineração de Ouro é sobre venda de sentença na avaliação 

de contas públicas. | https://bit.ly/3v7j3ep 

 

Campo Grande News | Operação da PF contra lavagem e corrupção mira conselheiros do 

TCE 

Investigação começou na Lama Asfáltica, mas essa etapa precisou de aval do STJ. | 

https://bit.ly/3crapRm 

 

Campo Grande News | De “fantasmas” a desvios, operação investiga seis anos de esquema 

milionário 

Só em um dos mandados de busca e apreensão a PF aprendeu quase 1 milhão em reais, 

dólares, euros e libras. | https://bit.ly/3pDixUi 

 

O Jacaré | Três conselheiros do TCE são investigados em fraude em obras e contratos do 

lixo na Capital  

A Operação Mineração de Ouro, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (8), mira três 

conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul: Waldir Neves, Osmar Domingues 

Jeronymo e Ronaldo Chadid. | https://bit.ly/3g9lWqY 

 

DNIT | DNIT avança com as obras de construção na BR-174 em Roraima 

Serviços de alargamento da pista promovem mais segurança aos usuários da rodovia federal. | 

https://bit.ly/2SzMGHQ 

 

DNIT | Presidente da República e ministro da Infraestrutura sobrevoam obras do DNIT no 

Espírito Santo 

Serviços no Contorno do Mestre Álvaro e na BR-447/ES avançam para melhorar logística de 

transporte do Estado. | https://bit.ly/3gmH6Sy 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação da BR-222 no Ceará 

Serviços vão melhorar a conexão entre os principais portos marítimos do Estado. | 

https://bit.ly/2RODWNI 

 

DNIT | DNIT avança na duplicação do Distrito de Cuiabá e orienta sobre novas rotas 

O empreendimento está com 95% dos serviços realizados e entrou em sua reta final de 

execução, com alterações no trânsito. | https://bit.ly/3wyAB4N 

 

Controladoria-Geral da União | CGU, PF e Receita Federal deflagram Operação Mineração de 

Ouro 

Objetivo é apurar a possibilidade de envolvimento de conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso do Sul em organização criminosa. | https://bit.ly/3gtydoR 
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Estradas | Duplicação da BR-222, no Ceará, deve ser finalizada em outubro 

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

estão sendo finalizados. | https://bit.ly/3cEfDsW 

 

Estradas | Obras na BR-163, em MS, alteram o tráfego nesta sexta (11) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 11 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/2U2kVIy 

 

Estradas | Duplicação da Rodovia dos Minérios (PR-092) atinge 25% de execução 

De acordo com o Governo do Paraná, obra na Grande Curitiba é complexa. São cinco pontes e 

dois viadutos, cada um deles com estruturas independentes, uma para cada sentido da via. | 

https://bit.ly/35ja1Al 

 

Estradas | Obras de conservação na BR-163 passam Coxim e Juti, em MS, nesta quinta (10) 

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

e Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3cGC94J 

 

Estradas | Iniciadas as obras de duplicação da BR-153, no interior paulista 

De acordo com a concessionária Transbrasiliana, serviços compreendem trecho entre os km 75 

e 99, de Bady Bassit a José Bonifácio; término está previsto para 2023. | https://bit.ly/2TlD83n 

 

Estradas | Concluída as obras na BR-293, no acesso à rodoviária de Pelotas (RS) 

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

devem aumentar a segurança dos usuários da rodovia e facilitar tráfego dos ônibus. | 

https://bit.ly/3zqt4qs 

 

Governo Federal | Autorizada liberação de R$ 8,6 milhões para obras de saneamento 

Recursos beneficiarão municípios de seis estados brasileiros. | https://bit.ly/35idoYs 

 

G1 | Ministros do Turismo e da Saúde realizam visita técnica em obras entregues em 

Guarujá, SP 

Visita foi realizada neste domingo (13). Os equipamentos foram construídos com o aporte de 

recursos do Governo Federal. | https://glo.bo/3cAYj8r 

 

G1 | Governo de SP inicia obras em parque linear do Rio Pinheiros nomeado em 

homenagem a Bruno Covas 

'Parque Bruno Covas - Novo Rio Pinheiros' foi projetado para ir da Ponte João Dias até a 

Marginal Tietê e deve ser entregue até 2022. | https://glo.bo/3xjWiFp 

 

G1 | Prefeitura de Muriaé realiza obras de revitalização em cemitérios 

O trabalho tem como objetivo melhorar o trânsito de pedestres e de veículos, além de 

promover um melhor aproveitamento do calçamento. | https://glo.bo/3zpAnP5 

 

G1 | Doria visita cidades do Vale do Ribeira e acompanha início de obras no Hospital 

Regional de Pariquera-Açu 

Trabalhos fazem parte do programa 'Vale do Futuro', que prevê o investimento de R$ 2 bilhões 

na região até 2022. | https://glo.bo/3znLKHb 

 

G1 | PF recolhe documentos de licitações com indícios de fraude em obras esportivas no 

AP 

Operação 'Acesso' foi deflagrada porque a prefeitura de Santana não havia encaminhado o que 

foi solicitado. Trabalho ocorreu nesta sexta-feira (11). | https://glo.bo/2TuEjxk 
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G1 | Secretaria Municipal de Assistência Social entrega equipamentos às Obras 

Assistenciais São Vicente de Paulo em Divinópolis 

Entre os materiais entregues estão computadores, impressoras, estantes de aço, centrífuga e 

materiais de higiene, entre outros. | https://glo.bo/2RYhKB2 

 

G1 | Romeu Zema anuncia retomada das obras do Hospital Regional de Teófilo Otoni e de 

recuperação de rodovias 

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) está fazendo 

um diagnóstico para identificar e avaliar a situação física da edificação e equipamentos do 

local. | https://glo.bo/35mCMMJ 

 

G1 | Secretário de Obras de Porto Walter é levado à delegacia após PF do AC receber 

denúncia de trabalho escravo em fazenda 

PF-AC conduziu coercitivamente o secretário de Obras, José Maria Pereira dos Santos, até 

delegacia em Cruzeiro do Sul. Fazenda onde secretário mora atualmente é do ex-prefeito 

Zezinho Barbary. | https://glo.bo/3pTuaGY 

 

G1 | Governo do Estado entrega obras de urbanização e cestas básicas para famílias 

atingidas pelas cheias em Monte Alegre 

Governador Helder Barbalho(MDB) entregou sete quilômetros de vias, dentro do Programa 

Asfalto por Todo Pará, e se comprometeu com a recuperação do prédio para a UPA. | 

https://glo.bo/3pPBsvh 

 

G1 | Tubulação se rompe e trecho de Avenida André Araújo é interditado para obras em 

Manaus 

Estimativa é de que as obras de reparo da tubulação sejam concluídas ainda na manhã desta 

quinta-feira (10). | https://glo.bo/3pPenZE 

 

G1 | Governo do RS anuncia plano de concessões de rodovias e obras; investimento soma 

R$ 5,2 bilhões 

Mais de 1,1 mil km de rodovias serão concedidos à iniciativa privada, com previsão de 

duplicação de estradas, totalizando R$ 3,9 bilhões. Investimentos com verbas públicas 

alcançam R$ 1,3 bilhão em obras. | https://glo.bo/2TnGi6J 

 

G1 | Governo anuncia início das obras do primeiro hospital oncológico do DF 

Unidade vai receber nome do ex-deputado federal e ex-secretário de Saúde Jofran Frejat. 

Previsão é que obra seja concluída em três anos. | https://glo.bo/3gABp1Y 

 

G1 | Pix do Bem: Hospital do câncer faz campanha para terminar obras e ajudar pacientes 

oncológicos em MS 

Intenção da campanha é conseguir recursos para finalizar as obras dos 7 andares da Unidade 3-

Nelson Buainain, além de manter os trabalhos já existentes com pacientes do HCAA. | 

https://glo.bo/3wAOPSJ 

 

G1 | Trincheira Jurumirim é interditada para reparo e obras podem durar 7 meses em 

Cuiabá 

Acesso pelas pistas marginais (superior) continua liberado nos dois sentidos. Trincheira 

Jurumirim, idealizada para a Copa do Mundo de 2014, foi entregue e liberada sem estar 

totalmente concluída. | https://glo.bo/2SA9o2L 

 

G1 | Projeto de lei que obriga Prefeitura a divulgar informações sobre obras e veículos 

municipais paralisados é aprovado em Formiga 

Proposta, aprovada por unanimidade, foi discutida e votada nesta segunda-feira (7) durante 

sessão ordinária. | https://glo.bo/35gXcqv 
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G1 | Prefeitura diz que Caixa Econômica Federal autorizou projeto para obras no trecho de 

acesso à 'Cruz de Todos os Povos' em Divinópolis 

Monumento é construído no Morro da Gurita em Santo Antônio dos Campos. Executivo afirmou 

que em breve iniciará busca por emendas parlamentares para execução dos trabalhos. | 

https://glo.bo/35krSak 

 

G1 | Ruas de Santos terão bloqueios para obras de ampliação da rede de água 

Serviços interditarão trechos dos bairros Marapé e Vila São Jorge. Uma das intervenções inicia à 

0h desta terça-feira (8). | https://glo.bo/3gyvQ45 

 

G1 | Trecho no bairro Horto, em Ipatinga, é interditado para obras da prefeitura 

Segundo o município, estão sendo feitas instalações de interceptores de esgoto no local. | 

https://glo.bo/3wmZu3e 

 

G1 | Covid-19: escolas da rede municipal de Divinópolis recebem obras de adequação às 

normas sanitárias 

Instalação de pias, adequação de banheiros, abertura de portas e pinturas, são alguns dos 

trabalhos que beneficiarão os alunos e profissionais dos estabelecimentos de ensino. | 

https://glo.bo/3zq0pBW 

 

G1 | Trecho da Avenida Deputado Esteves Rodrigues, em Montes Claros, é interditado para 

obras 

Segundo as informações da MCTrans, o fluxo de veículos está interrompido a partir desta 

segunda-feira (7). A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no dia 21 deste mês. | 

https://glo.bo/3gmmr0L 

 

G1 | Obras interditam rotatória da Avenida Independência com a João Fiúsa em Ribeirão 

Preto, SP 

Bloqueio acontece nesta terça-feira (8) para construção corredor de ônibus Norte-Sul. Há quatro 

opções de rotas alternativas aos motoristas. | https://glo.bo/2RVejuQ 

 

G1 | Rodovia Raposo Tavares e vicinal têm obras de terça a quinta-feira em Presidente 

Epitácio 

Serviços no pavimento serão executados e tráfego terá interferências. Pontos vão estar 

sinalizados e a orientação é para que os motoristas dirijam em velocidade reduzida. | 

https://glo.bo/35kfg2M 

 

G1 | Financiamento de R$ 4 mi da AgeRio impulsiona reta final das obras do Centro de 

Abastecimento de São Pedro da Aldeia 

Com 90 mil m² de área, previsão é de que o Ceasp inicie as atividades em agosto de 2021. 

Espaço fica às margens da Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao trevo de Búzios. | 

https://glo.bo/35mhjTY 

 

R7 | Veja quais pontos serão interditados para obras nesta semana 

A Prefeitura de Cuiabá informa que serão executadas obras para a implantação de rede de 

esgoto pela empresa Águas Cuiabá a partir desta segunda-fe | ira (14) o que irá acarretar na 

interrupção do trânsito em pontos distintos da cidade. | https://bit.ly/2SB0Qsh 

 

R7 | Baixa contaminação nos canteiros de obras mostra que trabalho em ambiente aberto é 

mais seguro 

Levantamento entre as empresas aponta que número de infectados é de 0,3%, sem casos de 

óbitos e de internações. | https://bit.ly/2Tu2rQO 
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R7 | Obra desaba em SP e duas vítimas morrem após o acidente 

Local estava seria demolido e máquina usada na intervenção derrubou estrutura do edifício. 

Homem ferido foi resgatado. | https://bit.ly/3zjXbzP 

 

R7 | Novo marco de saneamento é alvo de ofensiva no STF e no Congresso 

Medida abriu espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração do setor e 

instituiu o regime de licitações. | https://bit.ly/3iK3qa7 

 

Portal Correio | Prefeito de Santa Luzia anuncia fim do lixão a céu aberto 

Na oportunidade, o gestor assegurou ainda a recuperação de áreas degradadas pelo despejo de 

dejetos e parceria para capacitação dos catadores, de modo a assegurar garantias de trabalho e 

renda para as famílias envolvidas. | https://bit.ly/2RTeR4h 

 

Portal Correio | Prefeitura de Conde mapeia obras paralisadas, libera recursos e retomará 

construção da UPA 

A Prefeitura Municipal de Conde, através da Secretária de Planejamento, está realizando um 

mapeamento de todas as obras municipais que se encontram paralisadas na cidade. | 

https://bit.ly/2U4vBq6 

 

Isto É Dinheiro | Portos do Paraná inicia ainda este mês obras para aumentar profundidade 

em trecho 

A Portos do Paraná informou que deve começar ainda este mês a retirar parte da Pedra da 

Palangana, localizada no Canal da Galheta, que dá acesso ao Porto de Paranaguá, para dar mais 

segurança à navegação. | https://bit.ly/3iCFqWj 

 

Isto É Dinheiro | Logística reversa: Caminhos da Reportagem aborda o lixo que não é lixo 

Nesse processo, chamado logística reversa de resíduos, todos têm responsabilidades, que 

foram definidas há dez anos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). | 

https://bit.ly/3pVW9FJ 

 

Gazeta Web | Museu Nacional prevê concluir obras na sede ainda este ano 

Museu recebeu a doação de 27 peças do Império Romano e Grécia Antiga. | 

https://bit.ly/3pV35Dg 

 

Gazeta Web | Ladeira da Moenda é interditada para obras a partir desta segunda 

Acesso ao Feitosa deve ser feito pela Fernandes Lima ou pelo Barro Duro; mudança deve durar 

15 dias. | https://bit.ly/3cH4lnR 

 

Correio Braziliense | GDF autoriza início imediato de obras de manutenção na Praça do 

Buriti 

Edital de licitação para contratação da empresa responsável pelas obras saiu em outubro, no 

Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Reparos terão custo estimado de R$ 2 milhões. | 

https://bit.ly/3pT7Z3i 

 

Jornal de Brasília | Liberados recursos para obras do Hospital Acoplado do Hospital de 

Planaltina 

Emendas do deputado distrital Claudio Abrantes foram publicadas no Diário Oficial desta 

quinta-feira (10/6). Radiologia e Subestação fazem parte do complexo da futura UTI. | 

https://bit.ly/3goKY5v 

 

Jornal de Brasília | Em operação contra conselheiros do TC-MS, PF encontra R$ 1,6 milhão 

em dinheiro 

O dinheiro em espécie foi encontrado em dois endereços vasculhados pelos investigadores em 

Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. | https://bit.ly/2SBuNsa 
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Agência Brasília | Em 2021, GDF iniciou ou entregou uma obra a cada oito horas 

Com investimento superior a R$ 650 milhões, mais de 112 intervenções foram iniciadas ou 

entregues entre janeiro e maio. | https://bit.ly/3gNbULh 

 

Agência Brasília | Um novo visual com a reforma das quadras 507 e 508 Sul 

Serviços atingem 60% de execução nesta semana. Em outras nove quadras, obras avançam para 

dar mais infraestrutura à Avenida W3 Sul. | https://bit.ly/2TyfZek 

 

Agência Brasília | Obras da Rota de Segurança do SIA chegam a 85% 

Ciclovia, calçadas e pavimentação asfáltica já foram iniciadas e drenagem se aproxima do fim; 

GDF investiu cerca de R$ 12 milhões e gerou 700 empregos. | https://bit.ly/3gz39nS 

 

Agência Brasília | Concluída obra de pavimentação entre o DVO e a BR-020 

Serviço integra série de melhorias viárias em acessos e travessias localizados na rodovia 

federal. | https://bit.ly/2RR5jqq 

 

Agência Brasília | Terracap contrata empresa para obras no Recanto das Emas 

O credenciamento dos representantes e a entrega das propostas devem ser feitos até o dia 29 

de junho, às 9h. A licitação é tipo menor preço. | https://bit.ly/2U6M2SM 

 

Agência Brasília | Obra de duplicação da rodovia DF-140 está a todo vapor 

Aproximadamente 20 mil motoristas que trafegam na região serão beneficiados pela melhoria 

viária; investimento é de R$ 20,4 milhões. | https://bit.ly/35h63Z6 

 

Agência Brasília | Obras na rede deixam Sobradinho sem energia nesta quarta 

Interrupção afetará chácaras em área rural, das 8h40 às 13h. | https://bit.ly/2RR5L86 

 

Agência Brasília | Investimento superior a R$ 56 milhões na 2ª etapa de obras da Hélio 

Prates 

Expectativa é que sejam gerados mais de mil empregos. Licitação foi marcada para 9 de julho. | 

https://bit.ly/3gwEbp8 

 

Agência Brasília | Campo sintético da Vila Planalto está em construção 

Obra terá alambrado de proteção, bancos e lixeiras; dezenas de operários trabalham no local. | 

https://bit.ly/3wqPYvP 

 

Gazeta do Povo | Obras na orla de Matinhos: veja previsão de início e quanto tempo devem 

durar 

O Instituto Água e Terra (IAT) estimou nesta semana novo prazo para publicar o edital de 

licitação da primeira fase das obras de recuperação da orla de Matinhos (Litoral). | 

https://bit.ly/3pTe3ZC 

 

Gazeta do Povo | Reaproveitamento de resíduos começa com separação dentro de casa 

Brasil aumentou 9% a produção de lixo per capita em uma década; novo Marco Legal do 

Saneamento discute a inclusão de taxa para recolhimento e tratamento de resíduos. | 

https://bit.ly/3gmCRGD 

 

Agência Pará | Sedop realiza obras prioritárias e essenciais para o bem-estar dos 

paraenses 

A quarta matéria da série sobre os investimentos estaduais, destaca as obras públicas em 

construção, como o Pronto Socorro de Belém e o Hospital da Mulher. | https://bit.ly/3wqxLi7 
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Agência Pará | Setran está com cerca de 60 obras de manutenção, em 19 rodovias 

paraenses. 

Com o fim do período chuvoso, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran), começa a 

intensificar, a partir deste mês de junho, as frentes de conservação e manutenção das rodovias 

paraenses. | https://bit.ly/3xqjfad 

 

Agência Pará | Governo vai requalificar rua Ananin, em Ananindeua 

Drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, iluminação, calçada com piso tátil, 

ciclofaixa e urbanização estão entre os serviços executados na via. | https://bit.ly/3wBFQAJ 

 

Agência Pará | Sedop realiza obras prioritárias e essenciais para o bem-estar dos 

paraenses 

A quarta matéria da série sobre os investimentos estaduais, destaca as obras públicas em 

construção, como o Pronto Socorro de Belém e o Hospital da Mulher. | https://bit.ly/3wqxLi7 

 

Agência Pará | Iniciadas as obras para modernização da PA-448 que interliga Capanema e 

Tracuateua 

Requalificação da rodovia estadual vai potencializar o turismo na região e encurtar distância 

entre os municípios do nordeste paraense. | https://bit.ly/3pRRSmI 

 

Agência Pará | Monte Alegre recebe obras de urbanização e cestas básicas para famílias 

atingidas pelas cheias 

Governador Helder Barbalho entregou sete quilômetros de vias, dentro do Programa Asfalto por 

Todo Pará, e se comprometeu com a recuperação do prédio para a UPA. | https://bit.ly/3cGut29 

 

Notícias do Acre | Governo dá continuidade a ações de melhoria e manutenção das escolas 

estaduais 

São mais de 31 escolas em todo o Acre com os projetos de manutenção em andamento, e cerca 

de 39 unidades com os trabalhos já concluídos. | https://bit.ly/3xitb5q 

 

Notícias do Acre | Gladson Cameli acompanha obras de recuperação em um dos ramais 

mais produtivos do Acre 

Ao todo, mais de 52 quilômetros do Estrada Velha fazem parte do Programa de Recuperação de 

Ramais do Acre. | https://bit.ly/3gBft6O 

 

Notícias do Acre | Governo vistoria obras no Ramal da Bonal e estuda melhorias no Santa 

Maria, em Senador Guiomard 

O titular da Sepa, Nenê Junqueira, vistoriou as obras de recuperação do Ramal da Bonal e 

aproveitou para verificar o Ramal Santa Maria, localizado na BR-364, que também precisa de 

melhorias. | https://bit.ly/3zuuAIe 

 

Agência Pará | Acompanhado por secretários, governador inspeciona obras de prédio que 

não era reformado desde 2002 

Popularmente conhecido como “Palácio das Secretarias”, o prédio que abrigava, em Rio Branco, 

as secretarias de Segurança (Sejusp), Planejamento e Administração (Seplag), está passando por 

uma reforma completa. | https://bit.ly/3gnYtSR 

 

Agência Pará | Governo realiza obras em via da Vila Custódio Freire, em Rio Branco 

Os trabalhos, que tiveram início nos primeiros dias de junho, seguem em ritmo acelerado e 

decorreram de uma determinação do governador Gladson Cameli que, ao receber um pedido 

informal da comunidade, determinou a execução da obra. | https://bit.ly/35nykNL 
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Agência de Notícias do Paraná | Travessia da Baía de Guaratuba ganha nova balsa e novo 

rebocador 

Embarcações atendem o disposto em contrato, devendo melhorar o tempo de operação da 

travessia. Outros conjuntos de embarcações devem chegar nos próximos dias. | 

https://bit.ly/3zqx1vf 

 

Agência de Notícias do Paraná | Paraná Trifásico conclui 4,3 mil quilômetros de novas 

redes em 198 municípios 

Programa já beneficia 198 municípios paranaenses. Maior programa do gênero no País vai 

garantir infraestrutura de qualidade para que setor agropecuário paranaense tenha condições 

de crescer. | https://bit.ly/3vm5VlO 

 

Agência de Notícias do Paraná | IAT emite Licença de Operação da primeira fase de 

ampliação da Klabin 

Processo de ampliação, que contempla uma nova Máquina de Papel e que produzirá papel para 

embalagens de papelão ondulado, passou por avaliação técnica do órgão ambiental estadual. 

Previsão é que a operação dessa primeira etapa inicie no próximo mês. | https://bit.ly/3wsUqKK 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado libera R$ 4 milhões para ampliação do Hospital 

Municipal de Ibaiti, no Norte Pioneiro 

Serão investidos mais de R$ 8,8 milhões na unidade, somando recursos do município e do 

Estado. O projeto foi firmado em agosto do ano passado. | https://bit.ly/3gsQqmy 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras de duplicação da BR-277 em Guarapuava iniciam 

por viaduto e vias marginais 

Viaduto da Avenida Manoel Ribas será duplicado e seus acessos serão adequados. Obra que 

deve acabar com congestionamento no local integra pacote de melhorias. | 

https://bit.ly/3gzxWRu 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador sanciona lei que institui o Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos do Paraná 

A política pública orienta caminhos, estratégias, diretrizes e ações sobre o consumo, coleta, 

reciclagem, tratamento e destinação dos resíduos sólidos no território estadual. | 

https://bit.ly/2TsIVV0 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras de duplicação da Rodovia dos Minérios atingem 

25% de execução 

Obra na Grande Curitiba é complexa. São cinco pontes e dois viadutos, cada um deles com 

estruturas independentes, uma para cada sentido da via. Na prática, serão executados 10 

pontes e quatro viadutos. Duplicação envolve 4,7 quilômetros. | https://bit.ly/3wqtbjU 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras de duplicação da Rodovia dos Minérios atingem 

25% de execução 

Obra na Grande Curitiba é complexa. São cinco pontes e dois viadutos, cada um deles com 

estruturas independentes, uma para cada sentido da via. Na prática, serão executados 10 

pontes e quatro viadutos. Duplicação envolve 4,7 quilômetros. | https://bit.ly/3wqtbjU 

 

Estado de Minas | Obra da Cemig interrompe faixas do Anel Rodoviário até as 14h 

A obra de manutenção da Cemig ocorre na altura do km 469, próximo ao Bairro Caiçara, na 

região Noroeste. Uma faixa no sentido Rio de Janeiro será comprometida. | 

https://bit.ly/3vquz4F 
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Estado de Minas | Obras no Hospital Regional de Teófilo Otoni ainda não têm data pra 

começar 

O reinício das obras, anunciado nesta sexta-feira (11/6) pelo governador Romeu Zema, 

depende de autorização da Assembleia para utilizar os recursos da Vale. | 

https://bit.ly/3vxz3Xr 

 

Estado de Minas | Obra da Cemig vai interditar parcialmente Anel Rodoviário de BH 

Serviço está marcado para este domingo (13/6) e a companhia recomenda que, para evitar 

congestionamento na via, os motoristas evitem passar pelo local. | https://bit.ly/3iDiJ4j 

 

Estado de Minas | Obra concluída em 2015 pelo estado de São Paulo é atribuída nas redes 

ao governo Bolsonaro 

Uma busca reversa pela imagem da estrada finalizada no buscador TinEye indica que o registro 

já havia sido publicado no portal do estado de São Paulo. | https://bit.ly/2U9Qmkl 

 

Estado de Minas | Em operação contra conselheiros do TC-MS, PF encontra R$ 1,6 milhão 

em dinheiro 

Polícia Federal apreendeu nesta terça, 8, mais de R$ 1,6 milhão - além de valores em moedas 

estrangeiras - durante a Operação Mineração de Ouro, ofensiva aberta para apurar indícios de 

participação de três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul em 

suposta organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações, superfaturamento de 

obras e desvio de recursos públicos. | https://bit.ly/3pQPnky 

 

Engeplus | Semana do Meio Ambiente: mesa redonda sobre resíduos sólidos ocorre nesta 

quinta-feira em Criciúma 

Evento discutirá o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. | https://bit.ly/3vuv8KY 

 

Portal 27 | Vila Velha recebe R$ 418 milhões em obras de saneamento do governo do 

Estado 

Os recursos são provenientes de financiamento junto ao Banco Mundial e integram o Programa 

de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, criado em 2012. | https://bit.ly/2TvyBLG 

 

Portal 27 | Municípios capixabas da Bacia do Rio Doce receberão R$ 126 milhões para 

tratamento de esgoto e resíduos sólidos 

O projeto de saneamento que beneficiará mais de 125 mil habitantes teve parte de seus 

recursos, R$ 2,26 milhões, custeados pelo Fundo Renova Saneamento. | https://bit.ly/3pUtbG9 

 

Dcmais | Obras no Corredor Santana são retomadas 

A via se tornará uma importante ligação interbairros entre Olarias, Oficinas e Uvaranas, e será 

mais um acesso ao centro da cidade. | https://bit.ly/3zpIQSd 

 

Dcmais | Obras na BR 376 em PG interditam pista no sábado 

As obras, que iniciaram no mês passado durante o período noturno, nesta fase final precisam 

ser realizadas no período diurno para a completa secagem do material asfáltico. |  

https://bit.ly/35jPVpN 

 

Dcmais | Obras do governo deverão ter câmeras acessíveis aos paranaenses 

Paranaenses poderão fiscalizar todas as obras do Governo do Estado em tempo real pela 

internet, aprova Assembleia Legislativa. | https://bit.ly/3gpASRT 

 

Dcmais | Rodovias serão interditadas para intervenções da Rodonorte 

Com obras de novos acessos, trincheiras, viadutos, marginais e duplicações espalhadas pelo 

Paraná, além dos serviços de manutenção e conservação 24 horas por dia, a concessionária 

CCR Rodonorte fará intervenções que vão necessitar de restrições parciais ou totais no tráfego 

da BR 376 e também da PR 151, ao longo desta semana. | https://bit.ly/3viyr7K 
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Diário do Litoral | Obra inacabada preocupa moradores em Itanhaém 

População critica o abandono da construção na entrada da Cidade.| https://bit.ly/2RV3ybZ 

 

Diário do Litoral | Cubatão: Justiça volta a ser acionada por obras suspeitas da Prefeitura 

O advogado Cícero João da Silva Júnior ingressou com duas populares. | https://bit.ly/3cIgOaZ 

 

Diário do Litoral | Obras para evitar deslizamentos em dois morros de Santos estão quase 

concluídas 

Na Penha, por exemplo, é finalizada a escada hidráulica e o plantio de grama a cargo da 

Secretaria de Infraestrutura e Edificações (Siedi). | https://bit.ly/2RSYqF5 

 

São Roque Notícias | Prefeitura de São Roque realiza processo seletivo para Gerente do 

Departamento de Obras 

A ação buscará o melhor profissional para integrar está importante função técnica para o 

governo municipal, fugindo das indicações políticas em vagas de livre nomeação. | 

https://bit.ly/3gm0E9j 

 

São Roque Notícias | Bairros de São Roque recebem operação tapa-buracos e instalação de 

lixeiras  

O Departamento de Obras da Prefeitura de São Roque, através de solicitação feita pela Câmara 

Municipal, fez na última terça-feira o trabalho de zeladoria, operação ¨tapa-buracos¨ e 

instalação de lixeiras nos bairros Jardim Villaça e Mosteiro. | https://bit.ly/3gpWBsW 
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