
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 16 a 22 de agosto 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Webinar do Ibraop sobre MeDiNa será na terça-feira, dia 31, às 14h30 

Com o tema “MeDiNa: o novo Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos”, o novo 

debate virtual do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) está próximo: será 

no dia 31 de agosto, às 14h30. A participação no evento não requer inscrição prévia. | 

https://bit.ly/3B4tmmL 

 

IBRAOP | Auditor do TCE-PI irá palestrar sobre os desafios do Controle Externo com a 

implementação do Método Medina 

Os principais desafios do Controle Externo após implementação do Método Medina frente às 

fiscalizações de obras rodoviárias. É esse o tema da palestra do auditor de controle externo do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Leonardo César Santos Chaves, no debate 

virtual organizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. | 

https://bit.ly/2W7qVR3 

 

IBRAOP | Comissão Organizadora do XIX Sinaop inicia preparativos para o evento, 

agendado para novembro 

O evento será realizado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), em 

parceria com o Instituto Serzedello Corrêa (ISC) do Tribunal de Contas da União (TCU), de 22 a 

26 de novembro. | https://bit.ly/3y2nx7t 

 

IBRAOP | Nova Lei de Licitações é tema de treinamento ministrado por diretor do Ibraop ao 

TCE-PR 

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – a Lei n° 14.133/2021 – foi tema de 

treinamento ministrado aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

pelo diretor Administrativo Adjunto do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 

(Ibraop), Fernando Celso Morini. | https://bit.ly/2XxBIEX 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Rio de Janeiro e governo federal terão de explicar atrasos em obras contra 

enchentes 

Oitivas foram determinadas pelo Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro 

Raimundo Carreiro. Responderão o município do Rio de Janeiro, a Caixa e o Ministério do 

Desenvolvimento Regional. | https://bit.ly/3z9EIp7 

 

TCE-MG | Caixa visita TCEMG para conhecer o sistema de fiscalização de obras 

Representantes do banco Caixa visitaram o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(TCEMG), nesta quinta-feira, 19 de agosto, com a finalidade de conhecerem detalhes do Sistema 

de Informações de Serviços de Engenharia e Obras Públicas (Sisop). | https://bit.ly/3mmRbSC 
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TCE-MT | TCE-MT realiza capacitação sobre a nova Lei de Licitações em Obras Rodoviárias 

e Vias Urbanas 

A capacitação é voltada para servidores da Secex Obras e Infraestrutura, demais unidades do 

TCE-MT, Ministério Público de Contas (MPC), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Ministério 

Público Estadual (MPE). | https://bit.ly/3y8xZKK 

 

TCE-GO | Ibraop auxilia MPC-RR a implantar laboratório de engenharia 

TCE-GO reforça o grupo de técnicos com experiência nesta ferramenta. | https://bit.ly/3DaDxrZ 

 

TCE-PR | TCE-PR avalia uso da telerrobótica na fiscalização a distância de obras públicas 

Seguindo o objetivo de aplicar cada vez mais as últimas tecnologias na sua atividade 

fiscalizatória, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) está prospectando agora o 

uso da telerrobótica para verificar situações específicas, como o andamento de obras públicas 

realizadas por seus entes jurisdicionados. | https://bit.ly/3z91Kwp 

 

TCE-PR | DER deve corrigir falhas e melhorar contratos de apoio à fiscalização de obras 

O procedimento apontou a existência de diversas falhas em cinco licitações promovidas pelo 

órgão em 2018. Todos os certames objetivaram a contratação de empresas para supervisionar 

e dar apoio à fiscalização de obras e serviços de engenharia rodoviária exercida pelas 

superintendências regionais da entidade. | https://bit.ly/3B7PDQN 

 

TC-DF | Inspeção do TCDF aponta possível superfaturamento no Hospital de Campanha de 

Ceilândia 

Após fiscalização realizada na Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF), o corpo técnico do 

TCDF apontou um possível superfaturamento de R$ 4.093.420,24. O valor representa 39% do 

valor total da obra, que custou R$ 10.488.112,97 aos cofres distritais. | https://bit.ly/3mlPnt5 

 

   
 SITES DE NOTÍCIA 

 

G1 | Rua terá trânsito alterado no Macuco, em Santos, para obras do VLT a partir desta 

segunda 

Interdição deve seguir até 28 de agosto, na Rua Campos Melo, entre as avenidas Afonso Pena e 

Conselheiro Rodrigues Alves. | https://glo.bo/3msUZBV 

 

G1 | Plataforma catarinense de gestão de obras busca mais agilidade e segurança para a 

construção civil 

Equipe de engenheiros civis usou a tecnologia para desenvolver uma plataforma de gestão que 

transmite informações da obra em tempo real. | https://glo.bo/3yaqPpp 

 

G1 | Ponte da PR-427 sobre Rio da Várzea é interditada para obras 

Obra será para remover placa danificada e construir nova, além de reforçar placa do lado 

contrário para evitar fissuras. Previsão de conclusão é de 10 dias, em ponte entre Lapa e 

Campo Tenente. | https://glo.bo/3j7vsfy 

 

G1 | Vereador Fagner Fernandes fala sobre fiscalizações de obras paradas no município 

em entrevista à CBN Caruaru 

Outro assunto abordado foi sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). | 

https://glo.bo/385dUuo 
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G1 | Andrade Gutierrez vai pagar cerca de R$ 130 milhões por desvios em contratos e 

obras em Minas 

Acordo de leniência foi feito pela Controladoria-Geral e pela Advocacia-Geral do estado; 

governadores à época, Aécio Neves e Antônio Anastasia dizem que desconhecem o assunto. | 

https://glo.bo/3j8ZIXr 

 

G1 | Obras interditam vias de Juiz de Fora a partir desta segunda-feira 

Os trabalhos ocorrem no Centro e no Bairro Santa Teresa, e agentes de trânsito da Secretaria de 

Mobilidade Urbana (SMU) ficam nos trechos para auxiliar os motoristas. Saiba mais. | 

https://glo.bo/3z4tja1 

 

G1 | Obras de revitalização são realizadas na área central de Muriaé 

Segundo a Prefeitura, trabalhos já começaram nas imediações da Matriz São Paulo e no Centro 

Administrativo. | https://glo.bo/3z8OjMM 

 

G1 | Paulo Câmara vistoria obras e autoriza licitações para execução de novas 

intervenções no Sertão 

A primeira obra vistoriada foi a da PE-674, no acesso ao distrito de Lagoa do Barro, em 

Araripina, que vai beneficiar cinco mil pessoas. | https://glo.bo/2WjtMXa 

 

G1 | Obras em cratera no Jardim das Nações em Taubaté devem terminar em outubro 

Com investimento de mais de R$ 2 milhões, empresa deve entregar obras em 90 dias. Para o 

reparo, a rua foi completamente aberta para a troca de tubulações. | https://glo.bo/2WkfaHv 

 

G1 | Saúde, obras e educação lideram recursos destinados pela bancada federal do Amapá 

em 2021 

Emendas impositivas de deputados federais e senadores somaram mais de R$ 270 milhões. | 

https://glo.bo/3mocljf 

 

G1 | STJ rejeita pedido de Paes para trancar ação sobre suposta fraude nas obras dos 

Jogos de 2016 

Ministro Sebastião Reis Júnior considerou que denúncia contra o prefeito tem amparo em 'vasta 

documentação'. Defesa de Paes ainda analisa a decisão da Corte. | https://glo.bo/3B2OoCd 

 

G1 | Obras e atendimento da CCR RodoNorte colocam Paraná em novo patamar 

Investimentos garantem infraestrutura e logística para atração de novos investimentos; 

enquanto setor de atendimento promove suporte diferenciado para quem utiliza as rodovias. | 

https://glo.bo/3mlklBK 

 

G1 | Cordeirópolis pede bloqueio judicial de R$ 13,3 milhões do orçamento de Limeira 

para obras em rodovia que liga as cidades 

Governo cordeiropolense argumenta que a cidade vizinha não cumpriu obrigações previstas em 

um convênio entre as duas para manutenção da Rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy. | 

https://glo.bo/3mkGJLz 

 

G1 | Moradores do bairro Jardim Piatã sofrem com falta de obras de pavimentação da rua 

Além disso, os moradores sofrem também com a má divisão das cidades. Ao solicitar a obra, a 

Prefeitura de Itaquaquecetuba diz que o trecho pertence a Mogi e vice-versa. | 

https://glo.bo/3j3VgJr 

 

G1 | Abastecimento de água será interrompido em alguns bairros de Juazeiro na quarta 

para realização de obras; veja lista 

De acordo com a prefeitura, motivo da interrupção é a realização de melhorias na Estação de 

Tratamento de Água (ETA) principal, no bairro Santo Antônio. | https://glo.bo/2XP93LS 
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G1 | Iphan embarga obras na Rua Direita, no centro histórico de Ouro Preto, em Minas 

Gerais 

Prefeitura informou que já entrou com pedido de desembargo. | https://glo.bo/3z9eLpr 

 

G1 | Rodovia Marechal Rondon em Bauru é interditada parcialmente para obras de 

melhorias no pavimento 

Interdições começam nesta terça-feira (17) e seguem até quinta-feira (19). Confira trechos e 

horários. | https://glo.bo/3mq5XIf 

 

G1 | Manifestantes protestam contra construção do Rodoanel, uma das obras que fazem 

parte do acordo entre Vale e governo de MG 

Os manifestantes dizem que os impactos ambientais vão prejudicar o abastecimento de água 

na Região Metropolitana. | https://glo.bo/2UCyQFI 

 

R7 | Emanuel entrega obra de R$ 1 milhão que elimina problema no abastecimento de 

água do Distrito do Sucuri 

Mais de 1,5 mil pessoas serão beneficiadas com a nova infraestrutura, num investimento de R$ 

1 milhão. | https://bit.ly/2UKHodU 

 

R7 | Sem recursos, obras do Casa Verde e Amarela podem parar já neste mês 

Hoje, o programa habitacional substituto do Minha Casa Minha Vida conta com apenas R$ 400 

milhões do Orçamento da União. | https://bit.ly/3sNNQxd 

 

R7 | Marco Legal do Saneamento Básico: mais de 300 municípios descumprem o prazo para 

destinação correta do lixo 

Entre as regiões do País, a situação mais grave é a do Nordeste, onde 185 municípios ainda 

depositam seus resíduos em locais inadequados. | https://bit.ly/3877Zov 

 

R7 | Políticas Públicas de Proteção aos Catadores de Materiais Recicláveis no Brasil 

O artigo trata das políticas públicas sociais voltadas para a proteção dos catadores de materiais 

recicláveis no Brasil, com destaque para o avanço legislativo. | https://bit.ly/3grdhzJ 

 

Isto É Dinheiro | Sem recursos, obras do Casa Verde e Amarela podem parar já neste mês 

Sem recursos, obras do Casa Verde e Amarela podem parar já neste mês. | 

https://bit.ly/3mmWT70 

 

Isto É Dinheiro | Tombamento dificulta obras contra incêndios em museus, afirma Ibram 

Segundo Mastrobuono, implementar requisitos de segurança, como portas corta-

fogo, sprinklers, barras de segurança, sinais luminosos e outros acessórios obrigatórios por 

normas de Defesa Civil esbarra na proteção de patrimônio de prédios históricos, onde 

geralmente são abrigados os museus. | https://bit.ly/2Wgrvfo 

 

Senado Federal | Espiridião Amin pede retomada das obras no aeroporto de Navegantes 

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (18), o senador Espiridião Amin (PP -SC) reforçou a 

necessidade de ser retomada a construção da segunda pista do Aeroporto de Navegantes. | 

https://bit.ly/3sDLLnn 

 

Senado Federal | Esperidião Amin destaca liberação de recursos para obras rodoviárias em 

SC 

Em pronunciamento, nesta terça-feira (17), o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou a 

importância da transferência de R$ 450 milhões do governo catarinense para a realização de 

obras em rodovias federais que passam pelo estado. | https://bit.ly/3z8BUbN 
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DNIT | DNIT inicia obras de recuperação de 73 quilômetros da BR-262/ES 
Serviços serão realizados em 46 quilômetros contínuos e 27 descontínuos ao longo da rodovia. 

| https://bit.ly/3ybgTvL 

 

DNIT | Ministro da Infraestrutura detalha obras do Governo Federal em Santa Catarina 

durante audiência no Senado 

Tarcísio classifica marco ferroviário como urgente: “Vai gerar empregos e investimento. | 

https://bit.ly/2Wg4J7q 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção e de restauração na BR-174 em Mato Grosso 

Acontecem serviços de fresagem com recomposição do asfalto, além de roçada e limpeza dos 

acostamentos das margens da rodovia federal. | https://bit.ly/3sEiIQK 

 

Estradas | Obras do Anel Viário de Sete Lagoas, em MG, ficam prontas até novembro  

De acordo com o DER-MG, já foram concluídos 90% dos serviços que incluem pavimentação, 

drenagem superficial e construção de viadutos. | https://bit.ly/3kjSfUT 

 

Estradas | Obras na PR-407 entram na fase de drenagem 

De acordo com a concessionária Ecovia, tráfego de veículos não sofrerá alteração na rodovia 

durante as obras. | https://bit.ly/3sHTdhl 

 

Portos e Navios | Porto de Suape investe R$ 59 milhões em obras de infraestrutura para 

melhorar competitividade 

O Porto de Suape tem investimento previsto de R$ 59 milhões em 2021 em obras de 

manutenção e requalificação da infraestrutura. | https://bit.ly/3kcS9yl 

 

Metrópoles | Por obra em adutora, áreas de duas regiões do DF ficam sem água na 2ª 

Interrupção acontece em Taguatinga e Ceilândia, onde a Caesb instalará dois equipamentos em 

sistema de água tratada. Veja endereços. | https://bit.ly/3D8FncB 

 

Metrópoles | Ibaneis assina autorização para obras de drenagem pluvial no Lago Sul 

Beneficiados serão moradores, trabalhadores e visitantes dos conjuntos 1, 2, 3 e 4 da quadra 

do Lago. | https://bit.ly/2XGSbXu 

 

Gazeta Web | Fornecedora de módulos para obras públicas fatura R$ 141 milhões do 

Governo de Alagoas 

Empreiteiros preteridos pelo governo Renan Filho revelam que Verdi pertence ao mesmo grupo 

das famílias Deboni e Verdi. | https://bit.ly/3msFdqz 

 

Correio Braziliense | Agentes da Novacap começam a derrubar árvores para obra do 

viaduto da Epig 

Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF diz que irá preservar 95% das árvores para 

construção da estrutura. Retirada de árvores começou na intersecção do Parque da Cidade com 

a Epig. | https://bit.ly/3B2nZEL 

 

Agência Brasília | Setor de Rádio e TV Sul com qualidade de vida para população 

Durante a entrega das obras de urbanização, o governador Ibaneis Rocha anunciou mais 

reformas, na W3 Sul e no Setor Comercial Sul. | https://bit.ly/3DbwFdW 

 

Agência Brasília | Lançada licitação para pavimentação da VC-361, no Gama 

Obra vai beneficiar cerca de 60 mil motoristas que transitam diariamente pelo trecho de ligação 

entre o Campus da UnB e a Penitenciária Feminina. | https://bit.ly/3DdLrAQ 

 

 

 

https://bit.ly/3ybgTvL
https://bit.ly/2Wg4J7q
https://bit.ly/3sEiIQK
https://bit.ly/3kjSfUT
https://bit.ly/3sHTdhl
https://bit.ly/3kcS9yl
https://bit.ly/3D8FncB
https://bit.ly/2XGSbXu
https://bit.ly/3msFdqz
https://bit.ly/3B2nZEL
https://bit.ly/3DbwFdW
https://bit.ly/3DdLrAQ


 

 

Agência Brasília | Obras não param no DF e geram mais empregos 

Construção civil lidera oportunidades nas agências do trabalhador. Só para serventes são 60 

vagas. | https://bit.ly/3mqpHeZ 

 

Agência Brasília | Obras avançam para evitar perda de água potável  

Caesb já substituiu 2.214 ramais em Ceilândia, Samambaia, Gama, Jardim Botânico, Planaltina e 

Plano Piloto. Agora, serviços são realizados na QNP 30 | https://bit.ly/2WnnF4w 

 

Agência Brasília | Obra de drenagem vai resolver enchentes na QL 14 do Lago Sul 

Governador autoriza início dos serviços de escoamento das águas pluviais no Lago Paranoá. 

Investimento de R$ 10,4 mi vai gerar 300 empregos. | https://bit.ly/3j9ui32 

 

Correio do Estado | Em comemoração aos 122 da Capital, Prefeitura irá inaugurar obras no 

bairro Nova Lima 

Poço de captação de água superficial será inaugurado neste sábado (21) e beneficiará mais de 

63 mil moradores da região. | https://bit.ly/2W8ZNBW 

 

Correio do Estado | Prefeitura promete licitação para concluir pavimentação do Nova Lima 

Após a abertura do certame, a previão é as obras devem começar no primeiro trimestre de 

2022. | https://bit.ly/3sQOSc1 

 

Correio do Estado | Prefeito sanciona autorização para Poder Executivo contratar 

empréstimo de R$ 95 milhões 

O montante será destinado para a pavimentação e drenagem de vias, obras das áreas de 

educação, saúde, habitação, esportes e lazer. | https://bit.ly/3kcTW6x 

 

Correio do Estado | Câmara aprova empréstimo de R$ 95 milhões para prefeitura concluir 

obras 

O montante será destinado para a pavimentação e drenagem de vias, obras das áreas de 

educação, saúde, habitação, esportes e lazer. | https://bit.ly/3zbGBS2 

 

Correio do Estado | Prefeitura inicia obras no entorno e anuncia licitação para 

requalificação da antiga rodoviária 

Obras no prédio estão orçadas em R$ 17 milhões e licitação será aberta nos próximos dias. | 

https://bit.ly/2XP411W 

 

Correio do Estado | Governo do Estado assina contrato para obras de R$ 20,4 milhões na 

MS-228, em Corumbá 

A empresa vencedora do certame terá um prazo de 18 meses para terminar o revestimento 

primário. | https://bit.ly/3ydzbMJ 

 

Correio do Estado | Prefeitura apresenta calendário de obras que serão entregues e ações 

que desenvolveu para os 122 anos da cidade 

Evento contou com a participação de parlamentares, governador e prefeito. | 

https://bit.ly/3D7t5kW 

 

Diário do Litoral | Prefeitura firma contrato de R$ 30 milhões para investir em obras de 

infraestrutura 

O valor será somado aos recursos do município e investido principalmente em drenagem e 

pavimentação. | https://bit.ly/3msTZh9 

 

Campo Grande News | Em seis anos, Governo de MS investiu R$ 4,6 bilhões em 

infraestrutura 

Demanda em estradas e outras situações urbanas solicitadas por prefeitos foram atendidas. | 

https://bit.ly/3zfTBq2 
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Campo Grande News | Prefeitura vai inaugurar obras no Bairro Nova Lima neste sábado 

Tudo vai acontecer no período da manhã, quando outras atividades ocorrem pelos 122 anos da 

cidade. | https://bit.ly/2WaLZqB 

 

Campo Grande News | Com R$ 4 milhões de empréstimo, obra de Belas Artes deve voltar 

em 2022 

Última empresa que ganhou licitação fez 80% da obra, mas desistiu em 2020, alegando alta de 

preços. | https://bit.ly/2XPL13o 

 

Campo Grande News | Obras de R$ 149 milhões em rodovia federal de MS são alvo de ação 

do MPF 

Falhas foram encontradas em trecho sensível da estrada, entre Água Clara e Três Lagoas. | 

https://bit.ly/3B5I90G 

 

Campo Grande News | Construtora vence licitação de R$ 48,5 milhões para asfaltar MS-162 

Serão pavimentados quase 31 km; não há prazo para o início das obras. | 

https://bit.ly/383UqGt 

 

Campo Grande News | Veja como era e como vai ficar a antiga rodoviária após obra de R$ 

17 milhões 

Prefeitura divulgou hoje, projeto do local que está há 10 anos desativado; previsão de 

conclusão é para 2023. | https://bit.ly/3DbhFwl 

 

Campo Grande News | Quase dez anos depois, UPA-VET pode sair do papel por R$ 700 mil 

Projeto foi lançado em 2012, mas atual gestão não tinha recursos próprios para implantar 

unidade. | https://bit.ly/3jb4Me0 

 

Campo Grande News | Empreiteira desclassificada tem nova derrota em disputa por obra 

do Aquário 

Sem apresentar documentação exigida, empresa tenta conquistar serviço pela porta dos fundos 

na licitação. | https://bit.ly/2Wnaqkk 

 

Campo Grande News | Veja como ficarão Avenida Três Barras e Ricardo Brandão depois 

das obras 

Projeto prevê redução da rotatória e semaforização para desafogar trânsito. | 

https://bit.ly/2WdbA26 

 

Campo Grande News | Projeto para obra de controle de enchente vai custar R$ 2,3 milhões 

Campo Grande abriu licitação para contratar empresa de consultoria que vai elaborar os 

projetos para o controle de enchentes na região do Córrego Segredo. | https://bit.ly/3DlPs6m 

 

Campo Grande News | A 10 dias do aniversário da Capital, prefeitura lança obras para as 7 

regiões 

Lançamento de obras ocorreu na manhã de hoje (16), no Parque Tarsila do Amaral, em Campo 

Grande. | https://bit.ly/3sDf2Pe 

 

Campo Grande News | Prefeitura prepara licitação de 20 milhões para prolongar avenida 

Projeto deve começar a sair do papel ainda no segundo semestre deste ano. | 

https://bit.ly/3D5lRhn 

 

Agência Pará | Município de Baião recebe o Asfalto Por Todo o Pará e novas obras 

estruturantes 

Os serviços de pavimentação e drenagem foram iniciados, nesta sexta-feira (20), logo após o 

governador Helder Barbalho assinar a ordem do trabalho. | https://bit.ly/3gp1SQM 
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Agência Pará | Sedop e Seplad discutem o andamento de obras públicas no Estado 

Na pauta, o Hospital Público da Mulher, do novo Pronto-Socorro de Belém, a Macrodrenagem da 

Bacia do Tucunduba na capital foram algumas das obras discutidas, assim como as policlínicas 

de Santarém e Marabá. | https://bit.ly/3sO1zUL 

 

Agência Acre | Obras de reforma do hospital de Mâncio Lima chegam a 85% de conclusão 

Orçada em mais de R$ 2 milhões, a reforma do hospital é mais uma obra da gestão de Gladson 

Cameli, que tem se empenhado em proporcionar o que há de melhor em saúde à população. 

| https://bit.ly/3moLl39 

 

Agência Acre | Governo anuncia entrega do Hospital de Sena Madureira para 2022 

Com o investimento é de R$ 16,4 milhões, o novo hospital será ampliado e ganhará um 

segundo pavimento. | https://bit.ly/3ycdDQH 

 

Agência Acre | Gabinete da Primeira-Dama e Infraestrutura tratam do retorno da obra da 

brinquedoteca do Hospital da Criança 

Foram apresentados à primeira-dama o processo e a situação dos recursos destinados à 

cobertura da brinquedoteca do Hospital da Criança, em Rio Branco. A ordem de serviço para 

iniciar a reforma das instalações foi assinada em janeiro. | https://bit.ly/2XLCxKt 

 

Agência Acre | Governador visita obras do anel viário em Brasileia e anuncia mais 

investimentos para a região 

Orçada em R$ 18,6 milhões, a ponte deverá consumir cerca de 550 toneladas de aço e 5,5 mil 

metros cúbicos de concreto. | https://bit.ly/3zbudl9 

 

Agência Acre | Governo do Acre lança pacote de obras em Xapuri 

O objetivo da visita é anunciar obras de recuperação de estradas, ruas e vias urbanas, 

realizadas pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, 

Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). | https://bit.ly/389L8bM 

 

Agência Acre | Governo vai entregar obra do Museu dos Povos Acreanos em novembro 

A reforma conta com recursos do Banco Mundial, orçada no valor de R$ 34 milhões, e incluem 

toda a parte de mobília e os equipamentos tecnológicos e interativos. | https://bit.ly/388rv40 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo e municípios discutem soluções para a gestão 

dos resíduos sólidos 

Foi o segundo encontro após a sanção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. A proposta é 

promover uma reunião por mês para ouvir as demandas dos municípios, conhecer os 

problemas e buscar soluções. | https://bit.ly/3ze1wEf 

 

Agência de Notícias do Paraná | Quatro empresas apresentam propostas para obras de 

recuperação do Litoral 

Após análise da documentação pela comissão responsável, será convocada uma nova seção 

com as partes interessadas para anúncio da empresa vencedora da licitação. Os trâmites vão 

passar por todas as etapas exigidas por lei. | https://bit.ly/3koY3wu 

 

Agência de Notícias do Paraná | Propostas de empresas para executar obras de 

revitalização do Litoral serão abertas nesta terça 

Ao todo, 62 empresas manifestaram interesse no processo de licitação. A abertura dos será 

transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do 

Turismo (Sedest). Primeira etapa de intervenções tem investimentos estimado em R$ 381 

milhões. | https://bit.ly/3ymw5Xb 
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Estado de Minas | Obras avançam e Piscinão para prevenir enchentes em Venda Nova 

ganha forma 

Obras para construção dos reservatórios profundos Nado I e Vilarinho II já estão em etapa 

avançada. | https://bit.ly/3khAMMO 

 

Estado de Minas | Após 2 anos, começam obras de duplicação da MG-188 em Unaí 

Trabalhos começaram nesta quinta-feira (18/8) na rotatória da Algonor; "próximo passo" da 

prefeitura é viabilizar Anel Rodoviário. | https://bit.ly/3ybtm2z 

 

Estado de Minas | Comerciantes amargam prejuízo com paralisação de obra na famosa Rua 

Direita 

A obra foi paralisada justamente no dia em que são iniciadas as comemorações da Semana do 

Patrimônio Nacional; comerciantes locais temem mais prejuízo. | https://bit.ly/3858dN1 

 

Estado de Minas | Ministro e governador de SC fecham acordo para direcionar R$ 450 mi a 

estradas 

Serão R$ 450 milhões no total para três BRs: 470, 280 e 163. | https://bit.ly/3ki19Cn 

 

Engeplus | Obras na rodovia Alexandre Belloli começam nesta segunda-feira 

Revitalização será feita em 1,5 quilômetro e o trecho vai contar com ciclofaixa. | 

https://bit.ly/3kfR6O9 

 

Engeplus | Governo de Criciúma entrega quase R$ 4 milhões em obras 

Foram pavimentadas ruas no bairro Cristo Redentor e reformada a sede esportiva do Ceará. | 

https://bit.ly/3mr8emB 

 

Engeplus | Aeroporto Diomício Freitas: licitação deve ser entregue neste mês e ordem de 

serviço em novembro 

O tempo de execução das obras será de seis meses. | https://bit.ly/3km9e8O 

 

Engeplus | Moisés demonstra interesse de aportar recursos estaduais nas obras da Serra 

da Rocinha 

Estado deve encaminhar Projeto de Lei para a Alesc para autorizar os investimentos. | 

https://bit.ly/3sHabML 

 

Engeplus | Casan supera 90% de execução das obras de esgoto no São Luiz 

Frentes de trabalho avançam com a construção da Estação Elevatória na avenid Santos Dumont. 

| https://bit.ly/3jb62hd 
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