
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 9 a 15 de agosto 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Ibraop irá auxiliar Ministério Público de Contas de Roraima a implantar um 

laboratório de engenharia 

O presidente e a diretora Técnica do Ibraop, Anderson Uliana Rolim e Adriana Cuoco Portugal, 

se reuniram com o presidente e diversos outros membros do Comitê do Laboratório de 

Engenharia do Ministério Público de Contas de Roraima (MPC-RR), no último dia 9 de agosto | 

https://bit.ly/3xTsZcA 

 

IBRAOP | Diretora do Ibraop participa de debate sobre NLLC e o Controle de Obras 

Públicas no XVI Fórum de Auditoria 

A Diretora Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Adriana 

Cuoco Portugal, palestrou no segundo dia de debates do “XVI Fórum Nacional de Auditoria – 

Nova Lei de Licitações” promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

(TCE-RS). | https://bit.ly/3s8KMvd 

 

IBRAOP | Diretores do Ibraop participam de debate do TCM-BA sobre fiscalização de obras 

públicas 

Os diretores de Comunicação e Administrativo Adjunto do Instituto Brasileiro de Auditoria de 

Obras Públicas (Ibraop), respectivamente Guilherme Bride (TCE-ES) e Fernando Morini (TCM-SP), 

foram debatedores do projeto “Confraria do Controle”, realizado virtualmente pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). | https://bit.ly/3s6qRgk 

 

IBRAOP | Transparência Internacional-Brasil convida Ibraop para participar de webinário 

Serão, ao todo, quatro debates virtuais e o Ibraop integra um, o do painel “Controle dos 

Impactos Sócio-ambientais de Grandes Obras de Infraestrutura” – já agendado para o dia 2 de 

setembro, de 15h30 às 17h. | https://bit.ly/3CAjOBE 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | TCE-AM: Workshops sobre controle interno e dúvidas em obras públicas marcam 

fim de mês da ECP 

Todos os workshops possuem 20h de carga horária e serão realizados de forma virtual, pela 

plataforma Moodle pelo endereço https://moodle.tce.am.gov.br/. | https://bit.ly/2XpPU2N 
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 SITES DE TCs 

 

TCE-AM | Workshops sobre controle interno e dúvidas em obras públicas marcam fim de 

mês da ECP 

Para encerrar o ciclo de cursos ministrados durante o mês de agosto, a Escola de Contas 

Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) irá realizar dois workshops 

voltados para tirar dúvidas frequentes sobre obras públicas e sobre controle interno, risco e 

transparência na administração pública. | https://bit.ly/3iNRF1U 

 

TCE-GO | TCE-GO mostra laboratórios de asfalto em evento do Ibraop 

O tema do webinar envolve o Novo Método de Dimensionamento de Pavimentos (MeDiNa). | 

https://bit.ly/2VXTMrf 

 

TCE-PR | TCE-PR publica relatório de levantamento de controles internos em obras 

municipais 

O documento é resultado do trabalho realizado com o objetivo de levantar dados a respeito de 

licitações de obras públicas para o planejamento e seleção de amostras das auditorias de 

controles internos de obras públicas no âmbito do Plano Anual de Fiscalização (PAF) do TCE-PR 

de 2021. | https://bit.ly/2Uolg90 

 

TCE-PR | Fiscal e empresa devem restituir R$ 426,9 mil ao Estado em obra de delegacia 

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou parcialmente procedente Tomada de 

Contas Extraordinária realizada pela Quarta Inspetoria de Controle Externo (4ª ICE) do TCE-PR 

junto à Paraná Edificações. | https://bit.ly/2W1tPXX 

 

TCE-PR | Empresa deve devolver R$ 145,2 mil a Maringá por falhas em pavimentação 

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou parcialmente procedente 

Tomada de Contas Extraordinária efetuada pela Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do TCE-PR 

a respeito de obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura de Maringá. | 

https://bit.ly/2VYL1gj 

 

TCE-PR | TCE-PR multa ex e atual prefeito de Irati por inação para concluir obras paradas 

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou parcialmente procedente 

Tomada de Contas Extraordinária efetuada pela Coordenadoria de Obras Públicas (COP) do TCE-

PR junto à Prefeitura de Irati. | https://bit.ly/3xM3VnX 

 

TCM-PA | TCMPA fiscaliza in loco obras municipais 

O objetivo desse trabalho é acompanhar tempestivamente a execução das obras públicas e dar 

mais efetividade às ações do controle externo exercido pelo TCMPA. | https://bit.ly/3iNtIba 

 

TCE-ES | Auditor Guilherme Bride participa de debate do TCM-BA sobre fiscalização de 

obras públicas 

O auditor de controle externo e coordenador do núcleo de edificações do TCE-ES, Guilherme 

Bride, foi um dos debatedores do projeto “Confraria do Controle”, realizado virtualmente na 

última terça-feira (3) pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). | 

https://bit.ly/3xNjQCv 
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 SITES DE NOTÍCIA 

 

Controladoria-Geral da União | CGU, PF, MPF e RFB apuram crimes em obras rodoviárias em 

Minas Gerais 

Operação Rei do Norte investiga fraude em licitação, recebimento de vantagens indevidas, 

superfaturamento e serviços de baixa. | https://bit.ly/3m5gjgx 

 

Polícia Federal | PF combate crimes relacionados à execução de obras rodoviárias no norte 

de Minas Gerais 

PF deflagra a nona fase da Operação Rota BR-090, nomeada Rei do Norte. | 

https://bit.ly/3iNQIqm 

 

Isto É Dinheiro | Ministro inaugura obras de ampliação do aeroporto de Campo Grande  

O governo federal entregou nesta segunda-feira (9) as obras de ampliação do Aeroporto 

Internacional de Campo Grande (MS), durante visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio 

Freitas, ao estado. | https://bit.ly/3CPqsnF 

 

Isto É Dinheiro | Um caminhão por minuto: 11 milhões de toneladas plástico são 

despejados no oceano anualmente 

Se as políticas atuais se mantiverem os resíduos sólidos urbanos de plástico deverão duplicar 

até 2040, o plástico despejado nos oceanos deverá quase triplicar e a quantidade de plástico 

nos oceanos poderá vir mesmo a quadruplicar. | https://bit.ly/3CIGNKK 

 

Governo Federal | MDR entrega 2,1 mil obras no primeiro semestre, média de 11,5 por dia 

Balanço inclui ações de pequeno, médio e grande porte. Total de investimentos em obras 

concluídas, retomadas e continuadas chega a R$ 4,26 bilhões. | https://bit.ly/2UjsWt0 

 

Governo Federal | Governo Federal entrega 4,7 mil obras e 213 mil moradias no Nordeste 

desde 2019 

Para levar água para regiões que sofrem com a seca, MDR investiu mais de R$ 3,5 bilhões na 

ampliação da oferta hídrica para população. | https://bit.ly/3AM5zI2 

 

Senado Federal | CAE analisa projeto que assegura recursos para gerenciamento de 

resíduos sólidos 

Em reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deverá analisar substitutivo do senador 

Luiz do Carmo (MDB-GO) a projeto de lei que repassa recursos do Fundo Nacional de Meio 

Ambiente (FNMA) a municípios que possuem plano de gestão integrada de resíduos sólidos. | 

https://bit.ly/3yPado5 

 

DNIT | DNIT avança com obras de adequação e melhoria da travessia urbana de Vila Boa 

de Goiás, na BR-020/GO 

Na etapa atual, estão em execução serviços de revestimento com a aplicação de CBUQ na pista 

nova. | https://bit.ly/3g5O0Lh 

 

DNIT | DNIT realiza serviços de manutenção na BR-122 no Ceará 

Obras acontecem em 93 quilômetros da rodovia federal, entre as cidades de Chorozinho e 

Quixadá. | https://bit.ly/3yOWlu1 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de restauração da BR-364 em Mato Grosso 

Serviços garantem mais segurança e conforto aos usuários que utilizam a rodovia federal. | 

https://bit.ly/3iNmLqA 

 

 

https://bit.ly/3m5gjgx
https://bit.ly/3iNQIqm
https://bit.ly/3CPqsnF
https://bit.ly/3CIGNKK
https://bit.ly/2UjsWt0
https://bit.ly/3AM5zI2
https://bit.ly/3yPado5
https://bit.ly/3g5O0Lh
https://bit.ly/3yOWlu1
https://bit.ly/3iNmLqA


 

 

DNIT | DNIT conclui realocação de famílias e avança em obras da Travessia Urbana de 

Santa Maria/RS 

A expectativa é concluir totalmente 10 quilômetros até o final do ano. | https://bit.ly/3xOLRcW 

 

DNIT | Infraestrutura rodoviária no Mato Grosso do Sul terá reforço de R$ 160 milhões em 

obras 

Ordens de serviço assinadas preveem melhorias nas BRs 419 e 463/MS, que terá novo acesso 

ao Aeroporto Regional de Dourados. | https://bit.ly/3COGIoU 

 

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

Atualmente, equipes da Autarquia trabalham do km 26 ao km 32,8 da rodovia federal. | 

https://bit.ly/3ANlZzR 

 

Estradas | Concessionária faz operação em obra de passarela neste domingo (15) na BR-

324  

De acordo com a concessionária ViaBahia, serviços ocorrem em Amélia Rodrigues (BA), entre 5h 

e 7h30. | https://bit.ly/3m5p3mR 

 

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

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

estão sendo feitos entre os km 26 e 32,8. | https://bit.ly/3xNokJl 

 

Estradas | Obras de manutenção alteram o tráfego em 15 trechos da BR-163, no MS 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 17 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3m2BhNe 

 

Estradas | SP-197 passa por obras de melhorias no pavimento, em Torrinha 

De acordo com a concessionária Eixo SP, operação ‘Pare-e-Siga’ será adotada no período dos 

trabalhos. | https://bit.ly/3iQNkeF 

 

Estradas | Motorista, fique atento às obras na BR-163, em Mato Grosso do Sul 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 17 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare-e-Siga’ foi implantada. | https://bit.ly/3CZPsJ9 

 

Estradas | Rodovia BR-277 recebe obras de melhorias, no Paraná 

De acordo com a concesssionária Ecovia, serviços abrangem vários trachos da rodovia e devem 

ser concluídos em novembro. | https://bit.ly/3m6n4io 

 

Estradas | Trecho da Via Dutra (BR-116) em Guararema (SP) recebe obras no pavimento 

De acordo com a concessionária NovaDutra, serviços serão em horário alternados, de terça (10) 

a domingo (15). | https://bit.ly/3iO98rf 

 

Correio do Estado | Novo trecho da Ernesto Geisel deve ser revitalizado 

Obras abrangem 14,4 km da avenida e vão diminuir o risco de enchentes. | https://bit.ly/3AIrIai 

 

Correio do Estado | Ministro de Infraestrutura garante R$ 160 milhões para obras em MS 

Tarcísio Gomes de Freitas participou da visita técnica às obras de pavimentação do primeiro 

trecho da BR-419, entre Rio Verde e Rio Negro. | https://bit.ly/37NbRLk 

 

Correio do Estado | Agenda: Ministro da Infraestrutura visita Mato Grosso do Sul e entrega 

obras 

Além da entrega da obra no aeroporto, ministro assina ordens de serviços e inaugura nova 

estrutura aeroportuária. | https://bit.ly/3m9MjjI 
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Correio do Estado | Parte da reforma de aeroporto será inaugurada, obras irão continuar 

Apesar de o anexo estar pronto, reforma deve continuar neste mês. | https://bit.ly/3jUe6C5 

 

Correio do Estado | Diversas regiões de Mato Grosso do Sul ganharão rodovias 

pavimentadas e restauradas 

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos tem R$ 350 milhões para realizar as obras. | 

https://bit.ly/3g5DjIE 

 

Infonet | PMA anuncia investimentos e mais de 20 obras em Aracaju 

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou o programa “Aracaju Cidade do Futuro”. Com recursos na 

ordem de 105 milhões de dólares, fruto de um financiamento com o Novo Banco do 

Desenvolvimento (NBD). | https://bit.ly/3xJt7LS 

 

Campo Grande News | Ao custo de R$ 7,5 milhões, creche na Mato Grosso será entregue 

até 2023 

Edital de licitação para escolha da empresa responsável pelas obras deve ser publicado até o 

início de setembro. | https://bit.ly/3jU4t6m 

 

Campo Grande News | Prefeitura apresenta projeto para obras na antiga rodoviária na 

próxima semana 

Reforma vai contemplar os 11% do prédio que pertencem à administração municipal. | 

https://bit.ly/3xSMUsq 

 

Campo Grande News | Governador assina ordem de serviço para obra de estrada até Porto 

Esperança 

Reinaldo ainda revelou que pedido de ribeirinho o tocou e fez com que visitasse o local. | 

https://bit.ly/3yS1l1f 

 

Campo Grande News | Viadutos em Dourados e pavimentação em rodovias garantem R$ 

160 milhões 

Ordens de serviço foram assinadas nessa segunda-feira, durante visita do ministro da 

Infraestrutura. | https://bit.ly/3CKXmpo 

 

Campo Grande News | Fundersul vai destinar mais R$ 345 milhões para obras em rodovias 

de MS 

Recurso é proveniente do superávit do fundo, que somou aplicações de R$ 278 milhões no 1º 

semestre. | https://bit.ly/3g3n275 

 

Campo Grande News | Com investimento de R$ 19 milhões, avenida de Dourados será 

duplicada 

Projeto prevê duplicação de 2,7 km e revitalização de 1,7 km; licitação será lançada nos 

próximos dias. | https://bit.ly/3snO265 

 

Campo Grande News | Definida empresa que vai construir centro de especialidades em 

Dourados 

As obras serão custeadas com recursos de emendas federais e contrapartida do governo do 

Estado. | https://bit.ly/3iRLFW5 

 

Campo Grande News | Pacote de obras recebe injeção de R$ 345 milhões do Fundersul 

Estado prepara obras de restauração, implementação e pavimentação de ao menos cinco 

rodovias. | https://bit.ly/37MRo9d 
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Campo Grande News | Em vistoria, ministro reforça que obras são essenciais para 

privatizar aeroporto.  

Tarcísio Gomes de Freitas explicou que terminal estará na 7ª rodada de concessões pelo 

Governo Federal. | https://bit.ly/3ADTbKi 

 

G1 | Prefeitura recusa entrega de obras realizadas para reforma do complexo aquático de 

Piracicaba 

Justificativa é que um relatório de vistoria técnica apontou problemas estruturais e a 

necessidade de ajustes, como o alinhamento da cerâmica do solarium e da piscina. Empresa 

informou que não foi notificada e que vai acionar departamento jurídico. | 

https://glo.bo/3skq4IW 

 

G1 | Ourinhos terá R$ 70 milhões de investimentos em obras e infraestrutura 

Recursos serão usados para ampliação da iluminação LED, recapeamento asfáltico, 

modernização de prédios públicos e na infraestrutura do Distrito Industrial 5. | 

https://glo.bo/37SezPm 

 

G1 | Câmara autoriza prefeitura a financiar R$ 162,7 milhões para 60 obras em Limeira 

Entre intervenções previstas estão complexo viário, bacias contra alagamentos, sede do Bem-

Estar Animal e Central de Ambulâncias. Finalização dos serviços é estimada em dois anos e 

prazo para quitação do empréstimo é de dez anos. | https://glo.bo/3yVfACh 

 

G1 | Ministro da Infraestrutura anuncia R$ 160 milhões para obras rodoviárias em MS 

Tarcísio Gomes de Freitas ainda anunciou entrega, dentro do prazo, do pacote de obras no 

Aeroporto de Campo Grande, com investimento de R$ 39,9 milhões. | https://glo.bo/3iPjvLd 

 

G1 | Trecho da RJ-116 tem ponto em sistema de 'pare e siga' para obras de pavimentação 

Intervenção acontece entre os quilômetros 73 e 75, entre a Usina Hanz e o trevo de acesso a 

Lumiar, em Nova Friburgo. | https://glo.bo/3g4t07t 

 

G1 | Rodovia PA-275 é interditada para obras de saneamento a partir desta quarta-feira 

Nesse trecho, no centro da cidade, será feita a ligação das galerias subterrâneas, que já foram 

implantadas dos dois lados da PA-275. | https://glo.bo/37N54B7 

 

G1 | Sumaré inicia rodízio de 15 dias no abastecimento de água em cinco regiões para 

obras em estação 

Intervenção começa nesta segunda-feira (9), período em que o abastecimento ocorrerá de 

forma escalonada no Nova Veneza, Maria Antônia, Área Cura, Matão e Picerno. | 

https://glo.bo/3CQph7n 

 

G1 | 'Rota BR-090': Operação combate crimes na execução de obras rodoviárias em MG 

Investigações identificaram recebimento de vantagens indevidas, superfaturamento em obras 

públicas e execução de serviços de baixa qualidade em rodovias no Norte do estado. | 

https://glo.bo/3xPS8Fm 

 

G1 | Obras da prefeitura avançam no Parque Linear na zona Norte de Boa Vista 

Local era uma vala a céu aberto e se tornou uma praça moderna com árvores plantadas e luz de 

LED para melhorar a vida dos moradores do bairro dos Estados. | https://glo.bo/3AR900n 

 

G1 | Obras de pavimentação alteram trânsito em trecho de Santos a partir desta segunda-

feira 

Interdição ocorrerá na Avenida Washington Luís, no trecho entre a Avenida Francisco Glicério e 

a Rua Carvalho de Mendonça, sentido praia. | https://glo.bo/3yS8L4B 
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G1 | Ministro da Infraestrutura vistoria e assegura continuação de obras de recuperação 

de rodovias em MS 

Tarcísio Gomes de Freitas ainda deverá conferir a aplicação de recursos federais na 

modernização do Aeroporto de Campo Grande e tratar sobre a ampliação da logística 

intermodal de transporte no estado. | https://glo.bo/3g4lr0I 

 

G1 | Obras interrompem serviço de água na região do Castelo, em Campinas, nesta terça; 

veja lista 

PMC Jockey Clube, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e terminais Rodoviário e 

Metropolitano também serão afetados, diz Sanasa. Confira relação de bairros. | 

https://glo.bo/3k2GRfO 

 

G1 | Codau realiza obras de drenagem no Bairro Fabrício em Uberaba 

Melhoria terá duração de 5 dias e será necessário interditar duas ruas do bairro; veja quais. | 

https://glo.bo/3m4hUmZ 

 

G1 | Obras causam lentidão na Rodovia Oswaldo Cruz em Taubaté 

O km 16 da via passa por reparos e o trecho está no sistema Pare e Siga. Durante o dia o trecho 

terá interdição total para o lançamento de vigas. | https://glo.bo/3CR9aqi 

 

G1 | Destinação de resíduos sólidos na região metropolitana é debatida durante reunião 

no MPPA 

Foram apresentados projetos viáveis e alternativas para os municípios de Santarém, Belterra e 

Mojuí dos Campos. | https://glo.bo/3jYnjcC 

 

G1 | Trecho no Centro de Montes é interditado para obras 

Trânsito na rua Doutor Veloso será interditado, de domingo (15) a terça-feira (17), entre as ruas 

Dom Pedro II e Padre Augusto, para execução de obra de canalização de fibra óptica. | 

https://glo.bo/3xMgaks 

 

G1 | Consulta pública define prioridades para orçamento de 2022, em Curitiba; veja obras 

escolhidas em cada regional 

16,5 mil pessoas participaram do 'Fala Curitiba' e escolheram as prioridades das regionais na 

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022. | https://glo.bo/3jWIqMt 

 

R7 | 'Estará entre as melhores do país', diz Pinheiro sobre obra de ampliação da Feira do 

Porto 

A nova estrutura está em fase avançada, superando as fases de montagem dos pilares pré-

moldados, instalação das vigas e concretagem das lajes. | https://bit.ly/3AMctwX 

 

R7 | Obras da nova UPA de Arapiraca estão avançadas e secretário garante entrega para 

outubro 

O Secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, visitou as obras da nova Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) de Arapiraca e disse que o equipamento de saúde será entregue ainda este 

ano, no mês de outubro. | https://bit.ly/3CRc26y 

 

Agência Brasília | Feiras vão receber R$ 27 milhões em obras 

Licitação para os serviços será realizada no próximo dia 18 pela Novacap. Objetivo é tornar os 

ambientes mais funcionais, agradáveis e seguros. | https://bit.ly/3iQGLZq 

 

Agência Brasília | Riacho Fundo vai ganhar 10 km de novas calçadas 

Obras se iniciaram pela Colônia Agrícola Sucupira e quadra QS 8/10. Governo investe mais de 

R$ 1,5 milhão para dar segurança aos pedestres. | https://bit.ly/3m5jfKg 

 

 

https://glo.bo/3g4lr0I
https://glo.bo/3k2GRfO
https://glo.bo/3m4hUmZ
https://glo.bo/3CR9aqi
https://glo.bo/3jYnjcC
https://glo.bo/3xMgaks
https://glo.bo/3jWIqMt
https://bit.ly/3AMctwX
https://bit.ly/3CRc26y
https://bit.ly/3iQGLZq
https://bit.ly/3m5jfKg


 

 

Agência Brasília | Mais R$ 36 mi em infraestrutura para Vicente Pires 

Novo contrato de obras contempla serviços remanescentes de pavimentação, drenagem, 

calçadas e meios-fios nas ruas 5, 6, 8, 10 e 12. | https://bit.ly/3m9e1Nu 

 

Agência Brasília | Edital para obras de infraestrutura de energia elétrica no Noroeste 

A Terracap abre concorrência para contratação de empresa especializada para execução das 

construções. | https://bit.ly/3g6EWpo 

 

Agência Brasília | Obras na W3 Sul avançam, e lojistas apontam melhorias 

Com os trabalhos, que estão 65% executados, comerciantes registram aumento no fluxo de 

consumidores; 800 empregos foram gerados. | https://bit.ly/3m98eYs 

 

Gazeta Web | Prefeitura notificou quase 500 obras e edificações irregulares este ano 

Desse total, 388 foram por ocupações e invasões de passeios públicos e áreas urbanas. | 

https://bit.ly/3k2NtL8 

 

Gazeta Web | Obras interditam via na Gruta de Lourdes e altera itinerários de ônibus 

Trabalho se dará até o cruzamento com a Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, com previsão de 

conclusão das obras para o dia 3 de setembro. | https://bit.ly/3k250mK 

 

Gazeta Web | Obras interditam via na Gruta de Lourdes e altera itinerários de ônibus 

Trabalho se dará até o cruzamento com a Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, com previsão de 

conclusão das obras para o dia 3 de setembro. | https://bit.ly/3k250mK 

 

Agência Pará | Setran prossegue com obras de conservação em quatro rodovias no 

sudeste paraense 

Atualmente, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) executa serviços de conservação das 

seguintes rodovias paraenses:  PA-405, PA-263, PA-279 e PA-150, todas no sudeste paraense. | 

https://bit.ly/3B1pao3 

 

Agência Pará | Estado garante obras de reforma e ampliação da Câmara Municipal de 

Ananindeua 

O projeto conta com investimento de R$3.7 milhões feitos pelo Governo do Estado para 

garantir um espaço mais confortável para a população de Ananindeua. | https://bit.ly/3AOTBNQ 

 

Agência Pará | Governo do Pará e Prefeitura de Ananindeua firmam convênio para obras de 

drenagem e pavimentação 

O convênio para obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, terraplanagem e 

sinalização viária vai beneficiar mais de 50 ruas em diversos bairros de Ananindeua. | 

https://bit.ly/3iReUbo 

 

Agência Pará | Governo do Estado e Prefeitura de Marabá vão construir terceira ponte 

sobre o Rio Itacaiúnas 

Na assinatura do convênio, governador Helder Barbalho confirmou o depósito de R$ 25 milhões 

para o início das obras. | https://bit.ly/3k2SEe2 

 

Agência de Notícias do Paraná | Sanepar retoma obras de restauro do Reservatório São 

Francisco, em Curitiba 

Objetivo é tornar o espaço público, acessível e seguro. O local será preparado para a 

inauguração de um novo Memorial onde a história do saneamento será contada de forma 

lúdica. O reservatório é um patrimônio da paisagem urbana da Capital. | https://bit.ly/3ma86rp 
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Agência de Notícias do Paraná | Obras no Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá dão 

mais segurança aos caminhoneiros 

Melhorias na pavimentação, banheiros, segurança e iluminação promovem o bem-estar dos 

motoristas que descarregam granéis no porto paranaense. O espaço oferece academia ao ar 

livre, chuveiro, cantinas e toda uma estrutura para os motoristas que esperam a autorização de 

descarga nos armazéns. | https://bit.ly/2XxoBDU 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador inaugura Viaduto do Sabará, em Ponta Grossa; 

obra garante mais segurança viária 

Em região com grande fluxo e ponto crítico de acidentes, viaduto melhora mobilidade com 

quatro vias principais rebaixadas para BR-373 e outras quatro vias marginais para acesso lateral 

aos bairros Sabará, Chapada e Contorno. Nesta terça-feira (10), o governador Carlos Massa 

Ratinho Junior, inaugurou o novo Viaduto do Sabará. | https://bit.ly/3AS1TVr 

 

Agência de Notícias do Paraná | DER homologa duplicação entre Maringá e Iguaraçu por R$ 

183 milhões 

O despacho, publicado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, conclui o processo 

licitatório iniciado em abril deste ano, e dá início aos trâmites internos para assinatura de 

contrato e emissão da ordem de serviço. A obra prevê a duplicação em uma extensão de 21,82 

quilômetros. | https://bit.ly/3AQk4un 

 

Agência de Notícias do Paraná | Em reunião com setor produtivo de Londrina, governador 

anuncia edital da duplicação da PR-445 

O edital da obra de restauração e duplicação do trecho entre Mauá da Serra ao distrito de 

Lerroville, em Londrina, tem publicação prevista para esta sexta-feira (13) pelo Departamento 

de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). No encontro, governador ressaltou outros 

investimentos realizados na região. | https://bit.ly/3CMU3y9 

 

Agência Brasil | Ministro inaugura obras de ampliação do Aeroporto de Campo Grande 

Terminal ampliou a capacidade para 4,5 milhões de passageiros por ano. | 

https://bit.ly/3ySdgfp 

 

Notícias do Acre | Governo retoma as obras do Hospital de Urgência e Emergência de Rio 

Branco 

As obras de reforma e ampliação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), 

estavam paralisadas por problemas técnicos relacionados a licitação. | https://bit.ly/2VUtOVs 

 

Notícias do Acre | Parceria entre governo e Exército garante pacote de obras para Santa 

Rosa do Purus 

Investimento de R$ 44 milhões. | https://bit.ly/3yYbYzu 

 

Engeplus | Obras de revitalização da rua Hercílio Luz estão concluídas 

Toda a camada asfáltica foi aplicada, desde a rua São José até a Eng. Fiuza da Rocha. | 

https://bit.ly/3AOPp0M 

 

Engeplus | Verba de R$ 15 milhões para obras da Serra da Rocinha depende de sanção de 

Jair Bolsonaro 

Assunto voltou a ser debatido no Ministério da Infraestrutura nesta terça-feira. | 

https://bit.ly/2VZ5mmd 

 

Engeplus | Pavimentação de ruas no bairro Fábio Silva já estão com 70% das obras 

concluídas 

Investimento de mais de R$ 3 milhões facilitará a vida dos pedestres e motoristas. | 

https://bit.ly/3m8NqjJ 
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Dcmais | CPS conclui obras de pavimentação no Contorno e Oficinas 

Ao todo, foram executados cerca de 2200 m² de pavimentação com recursos viabilizados 

através do Programa Asfalto Cidadão. | https://bit.ly/37PAEyk 

 

Dcmais | Governador Ratinho Junior entrega obras do viaduto do Sabará 

O investimento foi de cerca de R$ 32 milhões e a responsável pelas obras foi a concessionária 

CCR RodoNorte que deu início aos trabalhos em agosto do ano passado. | 

https://bit.ly/3yVSo6V 

 

Diário do Litoral | Governo Federal atende Rosana Valle e retomará obras de 6 conjuntos 

em PG 

A deputada federal recebeu o pedido para a retomada das obras diretamente da prefeita Raquel 

Chini. | https://bit.ly/3xQc0YH 

 

Diário do Litoral | Santos: Obras da segunda fase do VLT avançam para a Rua Campos 

Mello 

A liberação da nova etapa das obras foi anunciada nesta segunda-feira (9) pela Prefeitura e 

consistirá na restruturação de drenagem, repavimentação de pista e reforma de calçadas da via. 

| https://bit.ly/3m9rzZm 
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