
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 26 de Julho a 1º de agosto 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Ibraop realiza Webinar sobre a metodologia BIM nesta sexta-feira (30), às 14h30 

O webinar será aberto com a palestra “Implantação Estratégica do BIM do Brasil: a nova lei de 

licitações e os reflexos da Estratégia BIM BR nas compras públicas”, do diretor de 

Empreendimentos da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, Washington Luke. | 

https://bit.ly/3yqLR49 

 

IBRAOP | Webinar do Ibraop debateu sobre as perspectivas futuras do uso da metodologia 

BIM em obras públicas 

O evento foi transmitido ao vivo pelo Youtube e o vídeo ficará disponível no Canal do Ibraop – 

www.youtube.com.br/ibraoptv. | https://bit.ly/2VhxtfV  

 

IBRAOP | Washington Luke apresentou a estratégia de implantação do BIM no Brasil e 

afirmou: “veio para ficar” 

Se metade das empresas usarem a metodologia BIM – Building Information Modeling ou 

Modelagem de Informação da Construção – nos próximos 10 anos, projeta-se que a economia 

da construção civil brasileira crescerá 7%. | https://bit.ly/2TVdWl2 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-PR | Ministro e INPE confirmam viabilidade de fiscalização de obras por satélites 

O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações; e o diretor do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE), Clezio de Nardin, confirmaram a viabilidade técnica do projeto 

que será desenvolvido em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

para a fiscalização em tempo real de obras públicas com a utilização de imagens de satélites. | 

https://bit.ly/3xcnYf2 

 

TCE-PR | Determinada devolução de R$ 235 mil de obra de escola estadual em Maringá 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou procedente Tomada de Contas 

Extraordinária instaurada para apurar, junto à Secretaria de Estado da Educação (SEED), a 

irregularidade nos pagamentos por obras no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) de 

Maringá. | https://bit.ly/3C6yXdy 

 

TCE-ES | Feitas determinações ao DER-ES em contrato da obra de drenagem da cobertura 

do Terminal de Itaparica 

A obra foi entregue no dia 20 de janeiro último. Dois após sua inauguração, o terminal ficou 

alagado pela chuva. | https://bit.ly/37dgqy1 
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 SITES DE NOTÍCIA 

 

G1 | Obras interditam trechos de vias na região do Bosque Central de Londrina 

Interdição acontece até as 16h. Confira as vias alternativas para desviar do serviço que é 

realizado em asfalto. | https://glo.bo/3rSgLjo 

 

G1 | Obras de mobilidade causam interdições em Ribeirão Preto nesta terça-feira, 27 de 

julho 

Regiões da Avenida Independência e Rua Camilo de Mattos terão bloqueios para construção de 

corredor de ônibus. Veja quais são as rotas alternativas. | https://glo.bo/3fn8jng 

 

G1 | Trecho da rua Dom Pedro II, no Centro de Montes Claros, ficará totalmente interditado 

para obras 

Segundo a MCTrans, interdição ocorrerá entre as ruas Coronel Joaquim Costa e Rua São 

Francisco, das 8h às 18h, de quarta (28) a sexta (30). | https://glo.bo/3A3pmTe 

 

G1 | Após interdição de ponte entre Barbacena e São João del Rei, obras de reconstrução 

são iniciadas 

Local foi afetado por chuvas que ocorreram em janeiro deste ano de 2021. Prefeitura publicou 

um decreto para obra emergencial do local, que será custeada por uma empresa da região. | 

https://glo.bo/3fnOBrm 

 

G1 | Obras na av. Pe. Bruno Sechi interditam trechos no Benguí, em Belém 

Serviços começam a partir de quinta (29) e levarão aproximadamente 45 dias para conclusão, 

diz Semob. | https://glo.bo/2TPjAoB 

 

G1 | Moradores de Boa Vista relatam que obras melhoram qualidade de vida no bairro 

Jardim Tropical 

No primeiro semestre deste ano, as obras executadas e em execução contemplaram mais de 

100 trechos de ruas. | https://glo.bo/2WOOGOn 

 

G1 | Obras em Campinas interrompem fornecimento de água para 36 bairros neste 

domingo; veja lista 

Trabalhos da Sanasa ocorrem neste domingo (1º), das 8h às 19h. Hospital PUC-Campinas e 

Cemitério Parque das Flores também serão afetados neste período, diz prefeitura. | 

https://glo.bo/3llGyPF 

 

G1 | Zema sanciona lei que autoriza uso de R$ 11 bi do acordo da Vale e anuncia início de 

obras e repasses para municípios 

Até o dia 27 de agosto, R$ 599,3 milhões do termo de reparação serão repassados às 853 

prefeituras mineiras, conforme critérios populacionais. | https://glo.bo/3fnVsRL 

 

G1 | Parque Municipal Milton Prates, em Montes Claros, é fechado para obras nesta quinta 

(29) 

Segundo a Cemig, será retirada a linha de distribuição de 138 kV que passa pelo parque e não 

haverá interrupção no fornecimento de energia. Previsão é de que o espaço seja reaberto nessa 

sexta-feira (30). | https://glo.bo/3xov8wF 

 

G1 | Mais uma ponte é demolida para obras de avenida em Araguaína; veja as alterações 

no trânsito 

Prefeitura informou que ponte localizada na rua das Mangueiras será derrubada. Intervenção é 

necessária para as obras da avenida Via Norte, que vai cortar toda a cidade. | 

https://glo.bo/3jgDQIl 
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G1 | Justiça obriga Incra a executar obras para distribuição de água em assentamento de 

Guatapará 

Intervenção deve ser finalizada dentro de um ano, segundo determinação da 2ª Vara Federal de 

Ribeirão Preto (SP). Famílias aguardam implementação do sistema desde 2015, diz MPF. | 

https://glo.bo/3fjjnBJ 

 

G1 | Prefeito de Belém sanciona lei que autoriza financiamentos para obras de 

infraestrutura 

Dois empréstimos, que somam R$190 milhões, devem ser aplicados. | https://glo.bo/37fbc4R 

 

G1 | Brumadinho: familiares das vítimas cobram avanço das obras do memorial 

Mais de um ano após a definição do projeto arquitetônico, parentes reclamam que as obras no 

local não avançaram da fase de terraplanagem. | https://glo.bo/37fcfBT 

 

G1 | Obras de drenagem interditam cruzamento e alteram o itinerário de 4 linhas de 

ônibus em Fortaleza 

Trecho entre a Avenida C e a Rua 44, no Bairro Prefeito José Walter, será interditado por 30 

dias, a partir desta segunda-feira (2). | https://glo.bo/3ij1EvZ 

 

G1 | Aviação Civil autoriza obras de reforma e ampliação do aeroporto de Bom Jesus, no 

Sul do Piauí 

O secretário de Aviação Civil, Ronei Saggiorro, informou que toda a documentação 

encaminhada pelo Governo do Piauí está dentro dos requisitos necessários, por isso foi 

autorizou as obras. | https://glo.bo/2TNt0kq 

 

G1 | Obras de reparo na capa asfáltica provocam interdição parcial de avenidas em Rio 

Preto 

Trechos da Murchid Homsi e Marginal Governador Adhemar Pereira de Barros estarão fechados 

neste sábado (31) e domingo (1º). | https://glo.bo/3C5cBcu 

 

DNIT | Ministro da Infraestrutura e diretor-geral do DNIT vistoriam obras de melhorias na 

BR-493/RJ 

Paralisadas em 2018, obras foram retomadas em 1º de julho de 2021. | https://bit.ly/3fjzK17 

 

DNIT | DNIT realiza manutenção de rotatorias da BR-163 e melhora escoamento da safra 

da região 

Obras foram executadas em Matupá e Nova Santa Helena, municípios produtores da região 

norte de Mato Grosso. | https://bit.ly/3ykcQOH 

 

DNIT | DNIT avança com obras de manutenção e conservação na BR- 226/MA 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avança com serviços de 

manutenção e conservação, no trecho da BR-226/MA, que corta o interior da reserva indígena 

Cana Brava, na aldeia Coquinho, no município de Jenipapo dos Vieiras, no Maranhão. | 

https://bit.ly/3j6khT8 

 

DNIT | DNIT avança com obras de terraplenagem no Contorno Oeste de Cascavel na BR-

163/PR 

Empreendimento é realizado por meio de parceria com Itaipu Binacional e Governo do Estado 

do Paraná. | https://bit.ly/37iqDco 

 

DNIT | PROARTE: ponte sobre o rio Paraibuna na BR-267/MG terá obras de reabilitação 

O contrato para a elaboração dos estudos, projetos Básico e Executivo de engenharia e para a 

execução da obra foi publicado no Diário Oficial da União. | https://bit.ly/3jbQB79 
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Estradas | Obras de novo acesso ao Inhotim devem ser concluídas até dezembro 

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-

MG), serviços vão beneficiar o turismo no maior museu a céu aberto do mundo. | 

https://bit.ly/3rTZm9R 

 

Estradas | Concessionária inicia obra de contenção de Talude na Via Dutra, em Jacareí (SP) 

De acordo com a NovaDutra, serviços serão realizados na pista sentido Rio de Janeiro. | 

https://bit.ly/2TSQKE0 

 

R7 | Campus Cuiabá do IFMT retoma obra do anfiteatro Hélio de Souza Vieira nesta 

segunda 

A reforma irá custar cerca de R$ 3,5 milhões com recursos provenientes do orçamento próprio 

do campus, da reitoria do IFMT e de emenda dos senadores e deputados federais de Mato 

Grosso. | https://bit.ly/37fi2Y5 

 

R7 | Barulho e rachaduras: Brasilândia sofre com obras da linha 6-Laranja 

Após atraso com paralisação de 4 anos, retomada das construções do Metrô gera transtorno 

para residentes da zona norte. | https://bit.ly/37cTSxq 

 

Jornal de Brasília | Obras, benefícios e empregos após a recuperação de R$ 1,1 bi 

Governo destravou recursos locais e federais quase perdidos para construção de creches, 

viadutos e unidades de saúde. Conheça os projetos. | https://bit.ly/3xi2Iok 

 

Portal Correio | João Azevêdo anuncia mais de R$ 67 mi em obras para as regiões de João 

Pessoa e Mamanguape 

Governador fez entregas simbólicas de obras e assinou ordens de serviços e de licitações. | 

https://bit.ly/3yiSKUW 

 

Portal Correio | Tovar visita obras do Hospital Help; empreendimento vai gerar 1,5 mil 

empregos 

Help foi concebido para ser uma verdadeira revolução nos serviços de saúde e no ensino 

médico. | https://bit.ly/3rKAjpE 

  

Portal Correio | Deputados participam de inaugurações e inspeções de obras do Estado na 

região do Cariri 

Deputados estiveram na última sexta-feira (23) no Cariri acompanhando João Azevêdo na visita 

de obras. | https://bit.ly/3jaFzPA 

 

Portal Correio | MPF recomenda que Prefeitura de João Pessoa reveja obra de contenção da 

barreira do Cabo Branco 

Recomendação parte de uma investigação que apura por que o mar do Cabo Branco ficou 

vermelho em 2020. | https://bit.ly/3fjtUwL 

 

Isto É Dinheiro | Ministro anuncia retomada de obras do Arco Metropolitano do Rio 

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou hoje (30) a retomada das 

obras do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, por questões de segurança, até que seja feita a 

concessão para o setor privado. | https://bit.ly/3j6wIOO 

 

Isto É Dinheiro | MG usará R$ 11 bi de acordo com Vale em hospitais e estradas 

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), sancionou projeto de lei que autoriza o 

Estado a aplicar mais de R$ 11 bilhões do acordo de reparação firmado com a Vale em 

estradas, hospitais e outras obras de infraestrutura. | https://bit.ly/3zVOXgL 
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Isto É Dinheiro | Guia apoia municípios a instituírem taxa para gerir resíduos sólidos 

Aprovado no ano passado, o novo Marco Legal do Saneamento instituiu um dispositivo para 

pressionar os municípios a cobrarem uma tarifa ou taxa voltada para o custeio da gestão dos 

resíduos sólidos. | https://bit.ly/2TLtMhS 

 

Gazeta Web | Após vídeo mostrar comprometimento, DER interdita trecho da ponte 

Divaldo Suruagy para obras 

Equipes devem realizar a recomposição de uma abertura situada na cabeceira da ponte. | 

https://bit.ly/3ihLfYI 

 

Correio Braziliense | Governador Ibaneis Rocha visita obras concluídas em Santa Maria 

O chefe do executivo inaugurou, reformado e ampliado, o Terminal Rodoviário de Santa Maria. | 

https://bit.ly/3yfzO9z 

 

Correio Braziliense | Obras do Parque Burle Marx iniciadas 

Após 10 anos de espera, o Parque Ecológico Burle Marx sairá do papel e contará com ampla 

estrutura de esporte e lazer para a população do Distrito Federal, atendendo, principalmente, 

aos moradores do Noroeste e da Asa Norte. | https://bit.ly/3CaprX5 

 

Correio do Estado | Avenida Afonso Pena é interditada nesta sexta-feira para execução de 

obras na pista 

Fechamento deve ocorrer pelos próximos 15 dias para obras de drenagem. | 

https://bit.ly/3lpBs4S 

 

Correio do Estado | Obra em ponte interditada há seis meses custará quase R$ 700 mil 

Obra deve começar em novembro e durar 4 meses; prefeitura já abriu licitação para reparo. | 

https://bit.ly/3lnQ8Sb 

 

Correio do Estado | Empreiteira não concluiu obra de R$ 32 milhões, e ganha na Justiça o 

direito de receber R$ 4,2 milhões do governo 

Empreiteira recebeu, mas não entregou a MS-180, que liga Juti à Iguatemi, no Sul do Estado. | 

https://bit.ly/3zXoVcS 

 

Correio do Estado | Rodovia danificada por transporte de minério é recapeada pelo 

governo federal 

A obra foi executada entre a ponte sobre o rio Paraguai e a cidade de Corumbá. | 

https://bit.ly/2TTybj0 

 

Correio do Estado | Obra de contenção e drenagem no Córrego Joaquim Português 

interdita novo trecho no Parque dos Poderes 

Curso d'água alimenta o lago do Parque das Nações Indígenas. | https://bit.ly/3ykDhDZ 

 

Campo Grande News | Pavimentação de rodovia em Bonito vai custar R$ 56,3 milhões 

Serviço será executado ao longo de 25 km e deverá ser concluído em até dois anos. | 

https://bit.ly/3jerOiS 

 

Campo Grande News | Recursos do Fundersul somam R$ 102 milhões em obras para o MS 

no 1º trimestre 

Dos recursos, 71% foram destinados para pavimentação e restauração de rodovias. | 

https://bit.ly/3xkeBda 

 

Campo Grande News | Prefeitura vai pagar R$ 693 mil para reforçar ponte danificada por 

chuva 

Ponte que fica entre os bairros São Conrado e Santa Emília teve parte da cabeceira derrubada 

em fevereiro. | https://bit.ly/3C6KN7F 
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Campo Grande News | Empresa devolve R$ 45 mil ao Estado por superfaturamento em 

obra de escola 

Entre as ações não realizadas, mas pagas, estão instalações elétricas, revestimento de piso, 

entre outros. | https://bit.ly/3lnV7Cn 

 

Agência Brasília | Obras e empregos após a recuperação de R$ 1,1 bi 

Governo destravou recursos locais e federais quase perdidos para construção de creches, 

viadutos e unidades de saúde. Conheça os projetos. | https://bit.ly/2WOAvJd 

 

Agência Brasília | Cobertura superior da Rodoviária é impermeabilizada 

GDF investe mais de R$ 1,2 milhão na obra para evitar infiltrações e comprometimento das 

instalações elétricas. | https://bit.ly/3fnBiY6 

 

Agência Brasília | Quase R$ 7 milhões em infraestrutura para Parque Burle Marx 

Governador autoriza obras de urbanização e lazer. Investimentos são da Terracap e vão gerar 

centenas de empregos. | https://bit.ly/2TUXhOw 

 

Agência Brasília | Mais da metade da W3 Sul já foi reformada 

Com investimentos de quase R$ 25 milhões, obras geram centenas de empregos e têm previsão 

de entrega no fim de novembro. | https://bit.ly/3A8EQW5 

 

Agência Brasília | Parque Ecológico de Santa Maria será entregue à população 

Espaço vai ser uma nova opção de lazer e convivência com a natureza para os 120 mil 

moradores do local. | https://bit.ly/3jio93l 

 

Agência Pará | Obras garantem trafegabilidade na PA-447, na região sul do Pará 

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) está com obras de conservação e manutenção na 

PA-447, no município de Conceição do Araguaia, no Sul do Pará. | https://bit.ly/3C6YiUT 

 

Agência Pará | Governo do Pará leva infraestrutura a Mosqueiro e renova malha viária com 

avanço de pavimentação 

O distrito de Mosqueiro, em Belém, segue recebendo obras de pavimentação do programa 

‘Asfalto Por Todo o Pará’, executado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). | https://bit.ly/3zZX6AI 

 

Agência Pará | Obras de ampliação do sistema de abastecimento de água avançam em 

Breves, no Marajó 

Até o momento, quase 68% do projeto já foi executado no município c o objetivo de melhorar a 

qualidade do serviço para os marajoaras. | https://bit.ly/3jhcPEF 

 

Agência Pará | Estado garante obras de infraestrutura em quatro municípios da Região do 

Xingu 

Altamira, Senador José Porfírio, Pacajá e Brasil Novo estão entre os beneficiados com recursos 

para obras de pavimentação de ruas e vicinais. | https://bit.ly/3xlghmW 

 

Agência Pará | Obras avançam na avenida Padre Bruno Secchi, em Belém, em benefício de 

500 mil pessoas 

Intervenção para execução de serviços de drenagem começa nesta quinta-feira, 29. | 

https://bit.ly/3CbZEgU 

 

Agência Pará | Governo inicia a construção de 25 novas pontes em Redenção 

Serão investidos R$ 5,8 milhões na construção de 16 pontes em concreto armado, nas vias 

públicas da zona urbana de Redenção. | https://bit.ly/3C9GU1x  
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Agência Pará | Construção e pavimentação da PA-287 avança no trecho de Redenção a 

Conceição do Araguaia 

A obra, onde estão sendo investidos R$ 48 milhões de recursos do tesouro estadual, é 

estratégica para a integração da região Sul, pois interliga os municípios de Redenção, Cumaru 

do Norte e Conceição do Araguaia, e é o acesso rodoviário ao estado vizinho do Tocantins. | 

https://bit.ly/2TPIkgt 

 

Agência Acre | Em Mâncio Lima, Gladson visita prédio que abrigará Centro Integrado de 

Segurança Pública e vistoria obra de reforma do Hospital Abel Pinheiro 

Orçada em R$ 2, 5 milhões, a obra vai reformar o antigo prédio da Delegacia-Geral de Polícia no 

município, e entregará à população, ainda este ano, uma estrutura totalmente nova e 

modernizada. | https://bit.ly/3C7qUxg 

 

Agência Acre | Em audiência no Dnit, governo do Acre garante agilidade nas obras da 

ponte e do anel viário de Brasileia 

Orçada em cerca de R$ 65 milhões, a obra está sendo realizada em parceria com o Dnit. | 

https://bit.ly/2TQackJ 

 

Agência de Notícias do Paraná | “Obras do Paranacidade fazem a diferença na vida das 

pessoas”, afirma governador 

Ratinho Junior participou da cerimônia virtual que comemorou 25 anos da entidade, que é a 

responsável pelo atendimento aos municípios. Foram destacados os 15,3 bilhões e as 17 mil 

ações realizadas no período. | https://bit.ly/3jk3fBf 

 

Estado de Minas | Obra de drenagem vai acabar com inundações no Vale do Sol, em Nova 

Lima 

Inauguração da transposição do córrego coloca fim aos problemas de inundações na região. | 

https://bit.ly/3jaz6Ee 

 

Estado de Minas | O Brasil ainda não sabe lidar com o lixo 

Em um país que demora a enfrentar debates polêmicos, de grande impacto para a sociedade, 

dificilmente a busca por soluções para os resíduos sólidos, erroneamente chamados de lixo, 

ganha destaque e a devida atenção. | https://bit.ly/3ihfxef 

 

Engeplus | Serra do Corvo Branco: empresa é contratada para iniciar as obras de 

pavimentação 

O trecho contempla 9,4 quilômetros de extensão. | https://bit.ly/3ilGjC0 

 

Dcmais | Obras do viaduto do Sabará devem ser entregues até agosto 

As obras receberam um investimento de R$ 32 milhões e tiveram início em agosto de 2020. | 

https://bit.ly/3j79fx9 
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