NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP
- 12 a 18 de Julho



SITES DE PARCEIROS

Atricon | Tribunal de Contas destina mais de 10 toneladas de resíduos sólidos para
reciclagem
Para incentivar a reciclagem e evitar o desperdício, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)
realizou o encerramento do recolhimento e destinação correta de mais de 10 toneladas de
resíduos sólidos acumulados durante os trabalhos em home office na Corte de Contas. |
https://bit.ly/3hJDafc
Atricon | Tribunal de Contas irá fiscalizar qualidade asfáltica e do solo com unidade móvel
própria
A qualidade do asfalto e do solo em obras públicas de pavimentação no Amazonas passarão, a
partir deste ano, a ter fiscalização ativa do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) por meio
de uma unidade móvel exclusiva para essa ação. | https://bit.ly/36KYGd6



SITES DE TCs

TCE-AM | Tribunal de contas irá fiscalizar qualidade asfáltica e do solo com unidade móvel
própria
A qualidade do asfalto e do solo em obras públicas de pavimentação no Amazonas passarão, a
partir deste ano, a ter fiscalização ativa do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) por meio
de uma unidade móvel exclusiva para essa ação. | https://bit.ly/3kvPrpf
TCE-AM | Tribunal de Contas destina mais de 10 toneladas de resíduos sólidos para
reciclagem
Todo o material acumulado foi levado para uma cooperativa de recicladores e catadores de
Manaus para posterior reutilização. | https://bit.ly/36IZ1Nt
TCE-PR | Palestra online apresenta software que auxilia a gestão de obras públicas
A palestra BIM - Building Information Modeling: Uma tecnologia a serviço da boa governança de
obras públicas está disponível no portal da Escola de Gestão Pública (EGP) do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). | https://bit.ly/3xPoqB7
TCE-SP | TCESP lança curso on-line sobre gestão de resíduos sólidos
A partir da próxima segunda-feira (19/7), estarão abertas as inscrições para a capacitação sobre
gestão de resíduos sólidos nos municípios paulistas, voltada a administradores e servidores
públicos das áreas de meio ambiente e limpeza urbana. | https://bit.ly/3ez0haq
TCE-PI | Tribunal prorroga prazo para envio de questionário sobre obras públicas
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Diretoria de Fiscalização da
Administração Estadual (DFAE) e da Diretora de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
(DFENG), prorrogou o prazo para que os gestores estaduais possam enviar o questionário a
respeito da qualidade da gestão das obras públicas. | https://bit.ly/3BiSAPm



SITES DE NOTÍCIA

Governo Federal | Marco Legal do Saneamento completa um ano
Desde a sanção do Marco legal, foram realizados quatro leilões para concessão de serviços de
saneamento. Lei prevê a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033. |
https://bit.ly/3xOjLiP
Governo Federal | Ministério do Turismo encerra 1º semestre com 358 obras concluídas e
repasse de R$ 403 milhões em crédito para o setor
No período, a pasta também garantiu a qualificação de mais de 3,5 mil profissionais e mapeou
R$ 23 bilhões em investimentos no país. | https://bit.ly/3BqxOxp
Estradas | Trânsito será interditado nesta segunda (19) e terça (20) na Ponte das Tunas,
em Restinga Sêca (RS)
Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), obras acontecem das 8h
às 18h. | https://bit.ly/2UXuKrr
Estradas | Concessionária interdita Alça da SP-294 para obras, em Marília (SP)
De acordo com a Eixo SP, manutenção terá desvio nos dias 19, 20 e 21 deste mês. |
https://bit.ly/3hPOmah
Estradas | Reconstrução do trecho do meio da BR-319 está prestes a começar, no AM
De acordo com o Dnit, levantamentos serão feitos para obtenção da licença necessária às obras
na rodovia. | https://bit.ly/3wIZUjP
Estradas | Detonação de rocha interdita trecho da BR-101, em Guarapari (ES)
De acordo com a concessionária Eco101, alteração na rodovia faz parte das obras de duplicação
entre Guarapari e Anchieta. | https://bit.ly/3kATgcP
Estradas | Rodovia SP-304 recebe obras de recuperação de pavimento, em Torrinha
De acordo com a concessionária, sistema ‘Pare-e-Siga’ será adotado durante os trabalhos. |
https://bit.ly/3is6Uwj
Estradas | DNIT define procedimentos para reciclagem de material asfáltico
De acordo com o Departamento, medida reduz custos e impactos ambientais causados pelas
obras rodoviárias. | https://bit.ly/3wJ0vSB
Estradas | Rodovia Orlando Quagliato (SP-327) tem interdições para obras
De acordo com a concessionária Cart, alterações ocorrem nas alças, que serão fechadas em
Santa Cruz do Rio Pardo. | https://bit.ly/3rlbfpe
DNIT | Governo Federal assina ordem de serviço para início de obras do Rodoanel de
Cuiabá
Por meio de convênio celebrado entre o Governo Federal e o Governo do Estado, deverá iniciar
neste ano a execução do lote 1, com 21,5 quilômetros de extensão e mais de R$ 204 milhões
em investimentos garantidos. | https://bit.ly/3z8E2Qo
DNIT | DNIT contrata empresa responsável por estudos ambientais para reconstrução do
Trecho do Meio da BR-319/AM
Levantamentos serão feitos para obtenção da licença necessária para as obras na rodovia. |
https://bit.ly/3BfHbzM

DNIT | DNIT executa serviços de restauração na BR-282/SC
Rodovia também recebe obras de adequação para ampliação de capacidade. |
https://bit.ly/3iq0zBo
DNIT | DNIT executa uma série de obras de manutenção ao longo de rodovias federais do
Pará
Atualmente os serviços acontecem na BR-163/PA e na BR-230/PA. | https://bit.ly/3zehDRw
DNIT | Obra de duplicação da Travessia Urbana de Tianguá avança no Ceará
No momento, estão em execução serviços como terraplenagem e drenagem. |
https://bit.ly/3evx14n
DNIT | PROARTE: DNIT inicia manutenção em estruturas localizadas em rodovias federais
do Paraná
84 obras de arte especiais (OAEs) receberão serviços. | https://bit.ly/3ewnwBK
Portal Correio | Prefeito de Esperança se reúne com DER-PB para pedir obras
O prefeito de Esperança, Nobinho Almeida, esteve no Departamento de Estradas e Rodagens
(DER) solicitando ao diretor Carlos Pereira a implantação de duas rotatórias na rodovia PB-121,
que liga Esperança a Areial. | https://bit.ly/2UpoXLp
Portal Correio | Deputado Chio comemora anúncio de obras para o abastecimento de água
no Brejo paraibano
Governador fez três anúncios muito esperados por toda população, que sofre com a grave crise
hídrica. | https://bit.ly/2UToJwe
Portal 27 | Governo do Estado investe R$ 47,7 milhões em obras de macrodrenagem em
Vila Velha
Foi anunciado o projeto para construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho,
incluindo Sistema de Comportas. | https://bit.ly/3ksOo9L
G1 | Obra de ampliação da Terceira Ponte é iniciada
Intervenção da ponte que liga Vitória e Vila Velha vai custar R$ 127 milhões e prazo de término
para maio de 2023. | https://glo.bo/3ivbgmt
G1 | Obra sobre ponte na rodovia Transcoqueiro causa transtornos para motoristas que
trafegam pelo local
A orientação é que os motoristas sigam no sentido de quem vai para avenida Augusto
Montenegro e para Mário Covas para evitar o trecho. | https://glo.bo/3BiNhzo
G1 | Obras do BRT vão interditar anel interno da Praça Cívica e alterar sentido de ruas em
Goiânia
Trecho da região central ficará fechado por 75 dias, a partir de 24 de julho. Prefeitura diz que
agentes municipais estarão nos locais para orientar motoristas; veja como fica o trânsito. |
https://glo.bo/3xVW2gE
G1 | Governo está investindo quase R$ 100 milhões em obras para recuperar saúde de
Roraima
Apesar dos inúmeros desafios provocados pela pandemia da Covid-19, o Governo do Estado
avança na reconstrução da saúde de Roraima com investimentos que chegam a quase R$ 100
milhões, apenas em obras de reforma, ampliação e construção de novas unidades. |
https://glo.bo/3eyCI1t

G1 | Ministro do Turismo chega em Araguaína para realizar visitas em obras e parques da
cidade
Gilson Machado Neto esteve no Parque Estadual do Cantão e em Porto Nacional nesta quartafeira (14). | https://glo.bo/3inJ1pK
G1 | Patrimônio Cultural da Humanidade, Museu de Arte da Pampulha está fechado há
quase 2 anos à espera de obras
Casa do Baile, que também integra o Conjunto Moderno da Pampulha, reabriu as portas ao
público após restrições durante a pandemia. | https://glo.bo/2TrgerS
G1 | ‘Tatuzão’ das obras do metrô do Rio está parado e enferrujando há cinco anos
Tuneladora foi encostada num trecho a caminho da também esquecida Estação Gávea. |
https://glo.bo/3ik3hII
G1 | Zema e Margarida anunciam acordo para a retomada das obras do Hospital Regional
de Juiz de Fora
Governador cumpre agenda na cidade nesta quinta-feira (15). A construção da unidade teve
início em 2010 e sofreu com paralisações. | https://glo.bo/3xUiqXC
G1 | Quadras da região norte de Palmas terão interdições até o fim do mês para obras de
pavimentação em avenidas
Prefeitura informou que trechos serão bloqueados e liberados de acordo com o avanço das
obras e pediu que motoristas redobrem a atenção. Há máquinas trabalhando também nas
alamedas internas da ASR-SE 85, que tem bloqueios nesta quarta. | https://glo.bo/3BjXrjf
G1 | Obras de duplicação da Lucas e da Jerônimo de Camargo avançam em Atibaia
Prefeitura mantém serviços de infraestrutura simultâneos em diversos bairros da cidade. |
https://glo.bo/2VTjxbX
G1 | Mesmo com atraso de cinco anos em obras, Pampulha não corre risco de perder título
mundial
Ainda que o reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade não esteja em risco,
especialistas lamentam a situação atual da Pampulha e afirmam que são necessários avanços e
políticas públicas que valorizem mais a região. | https://glo.bo/3kNdald
G1 | Ministro da Infraestrutura assina ordem de serviço das obras do Rodoanel em MT;
investimento será de R$ 204,9 milhões
Ao todo, o projeto do Rodoanel prevê a implantação de 21,5 quilômetros do trecho da BR163/364 e duplicação da pista em pavimento rígido. | https://glo.bo/3rm4Vhd
G1 | Obras causam alterações no tráfego e em linhas de ônibus na região de Jundiaí a
partir desta segunda-feira
Obras e implantação de vias marginais iniciam nesta segunda-feira (12), entre os quilômetros
62 e 65 da Rodovia João Cereser (SP-360). | https://glo.bo/3ezwgXO
G1 | Foz do Iguaçu anuncia obras de asfalto em mais de 160 ruas; VEJA LISTA
Segundo a prefeitura, município investirá R$ 20 milhões em insumos para obras de recuperação
ou implantação de recape asfáltico em 16 bairros. Licitação está em fase de análise de
propostas. | https://glo.bo/3ilKhtk

G1 | Abastecimento de água é interrompido em bairros de Petrópolis, RJ, para obras de
melhorias de sistema
Nesta segunda-feira (12), o abastecimento foi interrompido no bairro da Glória, em Corrêas,
das 7h às 14h. Nesta terça (13), a interrupção será nos bairros Quarteirão Ingelhein, Mosela,
Bingen, Vila Militar e Duarte da Silveira será interrompido das 7h às 17h. |
https://glo.bo/3xRdu5Y
G1 | Audiência pública debate situação das obras da BR-440 em Juiz de Fora; Demlurb
realizará serviços de limpeza
Reunião ocorreu nesta terça-feira (13) na Câmara Municipal. Os trabalhos na via começaram há
10 anos e foram paralisados por diversas vezes. | https://glo.bo/3iuoS12
G1 | Acesso para a Fernandes Lima, na Gruta de Lourdes, é interditado para obras de
saneamento a partir de segunda-feira
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que a obstrução da via
acontece até as 5h da terça-feira (20) e uma nova etapa terá início na quarta-feira (21), entre a
Imprensa Oficial e a Facima. | https://glo.bo/3wRpaV4
G1 | Obras alteram fluxo em estrada vicinal que liga Rodovia Raposo Tavares ao distrito
de Planalto do Sul, em Presidente Epitácio
Recomposição do pavimento será feita nesta quinta-feira (15), das 8h às 17h, do quilômetro 30
ao 32. Local terá operação pare e siga. | https://glo.bo/3hQmvXn
G1 | Obras do Centro de Convenções de Santarém devem ser iniciadas na próxima semana
Anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho como parte dos investimentos para o
município. | https://glo.bo/3wSm42S
G1 | Obras em trecho da BR-316 em Castanhal, no PA, continuam e complicam trânsito
Interdição é parcial no KM 61, segundo a PRF. | https://glo.bo/3z905X4
G1 | Sanasa suspende serviço de água na região do Jd. Nova Europa para obras nesta
terça-feira
Interrupção será feita das 8h às 17h para obra de substituição de válvula de bloqueio. Empresa
recomenda reserva antecipada de água. | https://glo.bo/3xURzLk
G1 | Trecho da Avenida Mário Rodrigues é interditado durante obras de duplicação em
Petrolina
De acordo com a Ammpla, o trecho fica entre o acesso ao Rio Corrente e o acesso ao Nova
Petrolina. | https://glo.bo/3xVZaco
G1 | Ministro da Infraestrutura visita MT para assinar ordem de serviço das obras da
Rodoanel
A ordem de serviço prevê a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, além de
obras de melhoria viária e de artes especiais, em uma extensão de 21,5 quilômetros da BR163/364. | https://glo.bo/3BtCqTt
R7 | Governo Bolsonaro já entregou 143 obras, mas é criticado por concluir projetos de
gestões anteriores, diz ministro
Tarcísio de Freitas afirma que gestão federal encara infraestrutura como política de Estado e
seguirá dessa forma. | https://bit.ly/3zhMTz5
R7 | Governo oficializa parceria com a União para concluir obras do Rodoanel
As obras estão paradas desde 2006 e terá investimento será de R$ 204,9 milhões, com
recursos oriundos do Estado e da União. | https://bit.ly/3xQoD7b

R7 | Trecho da Avenida Fernandes Lima será interditado para obras a partir desta
segunda; veja
A obstrução no fluxo de veículos será realizada nas proximidades da Imprensa Oficial
Graciliano Ramos para a execução de obras de saneamento. | https://bit.ly/2UZ63Ly
R7 | Obras do BRT chegam à Praça Cívica; confira como fica o trânsito da região
A partir do dia 24 de julho, durante 75 dias, o anel interno da Praça Cívica, no Centro de
Goiânia, permanecerá interditado. Segundo secretário de Mobilidade, fechamento ocorre junto
com a criação de novas rotas e inversão de ruas para minimizar os impactos. |
https://bit.ly/3y3vUjO
Isto É Dinheiro | Assinada ordem de serviço para obras do Rodoanel de Cuiabá
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o ministro da Infraestrutrua, Tarcísio Gomes
de Freitas, assinaram a ordem de serviço para retomar as obras do Contorno Rodoviário Norte,
o Rodoanel de Cuiabá, que devem começar ainda neste ano. | https://bit.ly/2ToxNJ2
Isto É Dinheiro | Vale conclui obras de descaracterização da barragem Fernandinho, em
Minas
A Vale informou que concluiu a obra de descaracterização da barragem Fernandinho, localizada
na Mina Abóboras, no Complexo Vargem Grande, em Nova Lima (MG). | https://bit.ly/3rjaahz
Gazeta Web | SMTT orienta motoristas sobre desvio de obras na Av. Gustavo Paiva; veja
mais
Seminfra está realizando obras em uma galeria de águas pluviais e a repavimentação da via. |
https://bit.ly/3ilTTUW
Correio Braziliense | Para exaltar governo Bolsonaro, vídeo ignora que resultado da
transposição é obra de diversas gestões
Os resultados da transposição do Rio São Francisco, bem como a execução da obra, não são
legados exclusivos e específicos da gestão Bolsonaro. O empreendimento, iniciado em 2007, já
atravessou quatro governos e ainda não foi concluído. Quando Bolsonaro assumiu, as obras já
estavam com mais de 90% de execução. | https://bit.ly/3eBK9EV
Correio do Estado | Obras em Campo Grande avaliadas em R$ 3,7 milhões ficarão mais
caras
Intervenções do Belas Artes, do Horto Florestal e do Centro Cultural serão relicitadas. |
https://bit.ly/3BfMIXb
Campo Grande News | Dois consórcios de empresas disputam obras da Rota Bioceânica
Governo acredita que na próxima semana será divulgado o nome do vencedor da licitação. |
https://bit.ly/36LePPN
Campo Grande News | De estádio a asfalto, Reinaldo entrega obras no interior do Estado
Governador também vai firmar convênio de R$ 550 mil para UTI móvel. | https://bit.ly/3xRyqd7
Campo Grande News | Obra de drenagem interdita trecho da Avenida Marechal Deodoro
Depois da drenagem, será feito todo o reordenamento do trânsito na região. |
https://bit.ly/3wRxq7e
Campo Grande News | Prefeitura fecha Rui Barbosa com 15 de Novembro para obras
Equipes trabalham nas obras de drenagem da segunda etapa do Programa Reviva Campo
Grande. | https://bit.ly/3BjCxk5

Agência de Brasília | Via QSB 1, Setor Central C12 de Taguatinga, será interditada neste
sábado
Operação é necessária para as obras de construção de nova rede de drenagem pluvial. |
https://bit.ly/3BmdNIc
Agência Pará | Governador vistoria a obra de construção e pavimentação da PA-256, no
trecho de Ipixuna do Pará
Os serviços do governo estadual na PA-256 compreendem obras em três lotes com a extensão
total de 150 novos quilômetros construídos e pavimentados por completo. |
https://bit.ly/3iumfwa
Notícias do Acre | Em visita técnica, governo levanta necessidades e avalia adequações em
obras nos hospitais de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul
Os investimentos nas obras dos hospitais estão orçados em mais de R$ 2 milhões. |
https://bit.ly/3ipWeOE
Notícias do Acre | Obra de ampliação e reforma do hospital de Mâncio Lima está 70%
concluída
Com um investimento de mais R$ 1,5 milhão, o Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima,
está com 70% da obra de reforma e ampliação concluída. | https://bit.ly/2V12l3K
Agência de Notícias do Paraná | Sanepar inicia obras de duplicação da adutora do Rio
Pitangui, de Ponta Grossa
Com investimento de R$ 14,5 milhões, Companhia dá sequência à ampliação da infraestrutura
do saneamento no município. Nova adutora vai possibilitar aumento de produção de 100 litros
de água por segundo. | https://bit.ly/3kBzcHk
Agência de Notícias do Paraná | Com escritório acadêmico, Paraná auxiliará municípios
pequenos em projetos para obras
O novo espaço será instalado na UEL e deve atender demandas de empreendimentos públicos
de cidades com menos de 30 mil habitantes. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a
Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Paranacidade e a Amepar. |
https://bit.ly/3eveyov
Agência de Notícias do Paraná | Governo pavimentará estradas rurais de mais 10
municípios; investimento é de R$ 16,9 milhões
Serão beneficiados neste lote os municípios de Faxinal e Ivaiporã (Vale do Ivaí); Jussara
(Noroeste); Honório Serpa, Nova Esperança do Sudoeste, Santo Antônio do Sudoeste,
Clevelândia e Coronel Vivida (Sudoeste); Nova Laranjeiras (Centro-Sul); e Goioerê (Centro-Oeste).
Investimento total é de R$ 16,95 milhões. | https://bit.ly/3wPNmHs
Agência de Notícias do Paraná | Duplicação da BR-277 em Cascavel começa na próxima
terça-feira
Projeto consiste na ampliação de 5,81 quilômetros da rodovia, do km 574,4 ao km 580,2, entre
o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Ferroeste. A intervenção integra o convênio entre
o Governo do Estado e a Itaipu Binacional, com investimento de R$ 48 milhões. |
https://bit.ly/3riY7AS
Agência de Notícias do Paraná | Estado promove primeiro encontro com prefeituras após
sanção da Lei de Resíduos Sólidos
Reunião para tratar do tema aconteceu nesta segunda-feira (12) no Palácio Iguaçu, com
integrantes do grupo consultivo que busca soluções relacionadas aos resíduos sólidos.
Participaram representantes de 20 municípios. | https://bit.ly/3iuMG4U

Diário do Litoral | Em Santos, pontilhão da orla com o canal 1 receberá obras de reforço
A recuperação dos pontilhões visa modernizar e ampliar em 80% a capacidade de carga das
estruturas. | https://bit.ly/3Bhb1Uu
São Roque Notícias | Vereador fiscaliza obras de UBS de gestão anterior que estão
atrasadas no Taboão e Guaçu
A obra do Taboão foi avalida em R$ 1.159.583,24. | https://bit.ly/3z9AKw4

