
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 30 de agosto a 5 de setembro 

 

 IBRAOP 

 
IBRAOP | Diretora Técnica do Ibraop ministra oficina sobre Contratação de Obras para 

servidores do GDF e TCDF 

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

Portugal, ministrou a oficina “Contratação de Obras Públicas conforme a Nova Lei de Licitações 

e Contratos (Lei n° 14.133/2021)” para gestores do Distrito Federal e servidores do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal. | https://bit.ly/2V8PCN7 

 

IBRAOP | Ibraop lançou e-book com artigos sobre Nova Lei de Licitações e Contratos 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas lançou um livro virtual, que reúne 15 

artigos técnicos assinados por auditores de Tribunais de Contas e peritos da Polícia Federal 

sobre os avanços e retrocessos da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 

14.133/2021). | https://bit.ly/3kOJvGj 

 

IBRAOP | Evento do Ibraop debateu a mudança de metodologia de dimensionamento de 

pavimentos 

Apresentar o cenário atual sobre a gradual mudança de metodologia de dimensionamento de 

pavimentos que está acontecendo com a implantação do MEDINA – o Método de 

Dimensionamento Nacional de Pavimentos Flexíveis. | https://bit.ly/38AXKJb 

 

IBRAOP | Ibraop participa de debate virtual sobre o controle interno e externo na 

Amazônia 

O presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Anderson Uliana 

Rolim, participou de um debate virtual com o tema “Controle dos impactos socioambientais de 

grandes obras de infraestrutura”. | https://bit.ly/3DY1V0r 

 

IBRAOP | Ibraop e TCU começam a definir programação técnica do XIX Simpósio Nacional 

de Auditoria de Obras Públicas 

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Metodologia BIM [Modelagem de 

Informação da Construção], Obras Rodoviárias, Novo Marco do Saneamento Básico, e Controle 

Externo do Meio Ambiente. Esses são alguns dos temas que serão debatidos no XIX Simpósio 

Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o SINAOP. | https://bit.ly/3ti6Pjy 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCM-GO | TCMGO publica Acórdão sobre os resultados obtidos com a análise de editais de 

licitação relacionados a obras ou serviços de engenharia nos municípios goianos 

O Tribunal realizou a avaliação do exercício de 2020 e apresenta os resultados obtidos no 

Acórdão n° 03874/2021. | https://bit.ly/3h7JwV4 
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TCE-BA | TCE e TCM iniciam novas obras de acessibilidade na área externa do edifício-sede 

Durante a sessão plenária desta terça-feira (31.08), o presidente do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Gildásio Penedo Filho, anunciou o início das novas obras 

de acessibilidade externa do edifício-sede do TCE/BA e do TCM/BA. | https://bit.ly/3BN6CIb 

 

TCE-PR | Novos contratos de pedágio devem garantir preços justos e assegurar obras 

Os novos contratos de concessão de rodovias paranaenses à iniciativa privada deverão cumprir 

três objetivos: cobrar preços justos nas tarifas de pedágio, garantir a execução das obras 

previstas e promover ampla transparência neste processo. | https://bit.ly/3tuSrVD 

 

TCE-ES | Edital da Prefeitura de Cariacica para obras de pavimentação deverá ser 

suspenso, por medida cautelar 

A Prefeitura de Cariacica deverá suspender a licitação para contratar empresa para executar 

as obras de drenagem e pavimentação da malha viária de uma avenida do município, por 

irregularidades no edital. | https://bit.ly/3DPNCuM 

 

TCE-SP | Curso on-line de gestão de resíduos sólidos tem mais de 1,4 mil inscritos 

O curso on-line sobre gestão de resíduos sólidos nos municípios paulistas lançado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP), 

por intermédio da Escola de Engenharia de São Carlos, e a Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), atraiu 1.488 interessados. | https://bit.ly/3zOZF9d 

 

TCE-MA | Termo de Cooperação com ações voltadas para lixões é assinado por 20 

instituições 

O documento visa assegurar, ainda, os princípios da Lei n.º 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente o seu art. 9º, que estabelece ordem de prioridade 

para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente 

adequada, a inclusão social dos catadores e catadoras de resíduos e a transparência do serviço 

de limpeza pública. | https://bit.ly/38Gdr1J 

 

   
 SITES DE NOTÍCIA 

 

Isto é Dinheiro | Em SC, Balneário Camboriú realiza obra para aumentar faixa de areia de 

praia 

As obras de alargamento da faixa de areia custam R$ 66,8 milhões e foram iniciadas em março. 

| https://bit.ly/3gKDrxv 

 

Governo Federal | Concluídas melhorias em estruturas de suporte hidroviário do 

Maranhão e do Piauí 

Oito instalações receberam obras de manutenção das equipes da Autarquia. | 

https://bit.ly/3zNniPx 

 

Senado Federal | CAE aprova projeto que destina recursos para municípios com gestão de 

resíduos sólidos 

Iniciativa do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) quer incentivar prefeituras a resolver 

problemas com lixões e limpeza urbana. | https://bit.ly/3jIZ1V8 

 

G1 | Veja caminhos alternativos para evitar trecho em obras na Avenida Pedro II 

A avenida segue bloqueada no sentido Centro/bairros. Segundo a Prefeitura de João Pessoa, a 

interdição deve durar 10 dias, até que o trânsito volte a ser liberado. | https://glo.bo/3DPTHHC 
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G1 | Viaduto Capanema é bloqueado durante feriado para obras, em Curitiba 

Veículos ficarão proibidos de passar pelo local de sábado (4) a quarta-feira (8). Quadras da 

região terão bloqueios parciais. | https://glo.bo/3yK2I0V 

 

G1 | Principal avenida de Araguaína é interditada por 30 dias para obras da Via Norte 

Interdição ocorre no trecho entre a Marginal Neblina e a Rua Dom Orione. A previsão de 

liberação total da via está programada para o dia 11 de outubro. | https://glo.bo/3yHh3v6 

 

G1 | Avançam as obras do Portal da Entrada de Bertioga 

Monumento tem o objetivo de alavancar o turismo na região. | https://glo.bo/2VgrrfA 

 

G1 | A partir de segunda-feira: trecho da Avenida Brasil fica parcialmente interditado para 

obras da Cesama em Juiz de Fora 

Os trabalhos são para um serviço de extensão numa rede de água nas proximidades do 

Terminal Rodoviário Miguel Mansur. Saiba mais. | https://glo.bo/3tfEf2q 

 

G1 | Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, tem interdições para obras durante o feriado da 

Independência 

Primeiras intervenções serão neste sábado, das 22h até as 5h. Veja pontos em manutenção e 

caminhos alternativos. | https://glo.bo/3h5tn2c 

 

G1 | Obra pode afetar abastecimento de água em Mogi das Cruzes 

Nesta quarta-feira serão feitas intervenções para o reforço no sistema de distribuição de água 

na Vila Suíssa. | https://glo.bo/3yH2rvO 

 

G1 | Piscinão da Alberto Diniz é uma das principais obras para prevenção de enchentes 

A Prefeitura realiza ainda outras ações voltadas ao combate a enchentes e pontos de 

alagamentos. | https://glo.bo/3n3idPh 

 

G1 | Obras do novo prédio do CRAS Industrial e Adolescentro em Araucária já iniciaram 

A estrutura a ser construída terá 887,31m² e, além do CRAS, abrigará o Adolescentro, outro 

serviço vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Araucária. | 

https://glo.bo/3n6FMGU 

 

G1 | Bolsonaro chega à Bahia para visitar obras da FIOL e formalizar contrato de 

concessão da ferrovia 

Presidente chegou em Vitória da Conquista por volta das 8h30 desta sexta-feira (3). De lá, ele 

pegou helicóptero até Tanhaçu, onde cerimônia de formalização foi feita. Essa foi a 3ª vez dele 

na Bahia este ano. | https://glo.bo/3jMyR3S 

 

G1 | Trecho da Avenida Getúlio Vargas será interditado para obras 

Interdição será total no sentido centro-bairro a partir das 14h30 desta quinta (2). Já na sexta-

feira (3), apenas a faixa da esquerda será interditada para continuidade dos serviços. | 

https://glo.bo/3tgMQlv 

 

G1 | Ponte no centro de Araguaína será demolida para obras de nova avenida e trecho 

ficará interditado 

Estrutura removida fica na avenida Cônego João Lima. | https://glo.bo/3zP62t9 

 

G1 | Reforma da Praça da Saudade conserva árvores e segue com as obras em evolução 

Aproximadamente 80% das árvores nativas permaneceram no projeto de revitalização da praça 

após a retirada daquelas palmeiras não saudáveis. | https://glo.bo/3yMWehK 
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G1 | Em Barretos, Doria anuncia repasse de R$ 6,5 milhões para obras de infraestrura na 

cidade 

Valor de convênios entre a prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Regional será 

destinado quase que na totalidade à recuperação asfáltica da cidade. | https://glo.bo/3BMXUtQ 

 

G1 | Campinas envia à Câmara projeto que autoriza empréstimo de R$ 200 milhões para 

obras de infraestrutura 

Proposta é de usar recursos para implantação de redes de drenagem e pavimentação de vias em 

13 bairros, além de conclusão das obras do BRT. | https://glo.bo/3h4RYEz 

 

G1 | Recursos de acordo com a Vale serão usados para obras de infraestrutura em Juiz de 

Fora, afirma Prefeitura 

Ao todo, município irá receber R$ 30 milhões. Acordo foi firmado entre o Estado e a 

mineradora, como reparação pela tragédia em Brumadinho em 2019; veja os detalhes. | 

https://glo.bo/2YlUGPg 

 

G1 | ALE aprova projeto que proíbe inauguração de obras públicas inacabadas em Alagoas 

Lei determina que obras só sejam inauguradas quando estiverem finalizadas e com condições 

de funcionamento. | https://glo.bo/3tfVSz2 

 

G1 | Obras em passarela interditam trecho da Marechal Rondon em Bauru 

Interdição será nesta terça e quarta-feira (1º), das 9h às 16h na faixa à esquerda da via, no 

trecho próximo à passarela do km 339. Outras interdições estão programadas na SP-300 até 

domingo (5); confira. | https://glo.bo/3jImO7A 

 

G1 | Obras do VLT alteram local de feira e trânsito no Macuco, em Santos, a partir desta 

sexta-feira 

Duas linhas de ônibus municipal também sofrerão mudanças durante o período da feira livre. 

Medidas entram em vigor nesta sexta-feira (3). | https://glo.bo/2YwrPbe 

 

G1 | Obras no trevo da Rodovia Anhanguera em Louveira causam mudanças definitivas no 

trânsito; veja como fica 

Alterações entram em vigor nesta quarta-feira (1) na altura do km 71. | https://glo.bo/3jM0EBl 

 

G1 | Prefeitura de Boa Vista transforma Cidade Universitária com pacote de obras 

Loteamento fica dentro bairro Cidade Satélite, na zona Oeste da capital. As obras incluem 

drenagem, calçadas, urbanização e sinalização. | https://glo.bo/38Gk3x5 

 

G1 | Fortaleza aterrou até 120 metros mar adentro em duas obras de engorda na Praia de 

Iracema 

Última intervenção ocorreu em 2019 e aumentou a faixa de areia em 80 metros. Em Santa 

Catarina, a faixa de praia de Balneário Camboriú passa atualmente pelo processo de 

aterramento. | https://glo.bo/3tjqtvN 

 

G1 | Obras de manutenção preventiva e desassoreamento afetam abastecimento de água 

em Jaú 

Segundo a concessionária, desabastecimento deve ocorrer nesta terça-feira (31), das 6h às 11h, 

em diversos bairros da cidade; confira. | https://glo.bo/3h5yuzk 

 

G1 | Obras da Sanasa interrompem fornecimento de água na região do Florence I, em 

Campinas 

Serviço de interligação de redes será realizado nesta terça-feira (31), das 8h às 17h. | 

https://glo.bo/3yQun0a 
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G1 | Campinas altera itinerário de linha de ônibus para obras complementares do BRT; 

confira mudanças 

Mudança afeta linha 130 a partir da próxima quarta-feira (1°). A Rua Bragança Paulista, no 

bairro Jardim Novos Campos Elíseos, será fechada até 8 de setembro. | https://glo.bo/3zRDVJJ 

 

R7 | Trecho da Reta da Penha fica interditado para obras neste domingo 

As interdições acontecem para que sejam feitos reparos na rede de drenagem. | 

https://bit.ly/3tjVJdX 

 

R7 | Live JR debate problema das obras públicas paradas no país 

Programa recebe José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção. | https://bit.ly/3DUf4rh 

 

R7 | Pra Onde Foi o Dinheiro? Obra do metrô do Rio precisa ser retomada devido ao risco 

de ruir 

Obra estava no pacote de mobilidade urbana das Olimpíadas, mas está parada há seis anos. | 

https://bit.ly/3yQvYDp 

 

R7 | 'Live JR' debate paralisação de 30% das obras públicas federais 

Levantamento do TCU aponta projetos deficientes e dificuldade na gestão dos recursos entre as 

causas das interrupções. | https://bit.ly/3DSd6aB 

 

R7 | Veja como estão as obras do novo estádio do Atlético-MG 

Arena do Galo tem previsão de entrega para outubro de 2022 e o custo estimado das obras de 

R$ 560 milhões. | https://bit.ly/3h69sAe 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção na BR-421, em Rondônia 

Serviços como remendo profundo e roçada garantem maior trafegabilidade à rodovia federal. | 

https://bit.ly/3BMLTEK 

 

DNIT | DNIT executa 85% das obras do Contorno de Barra do Garças 

Empreendimento retira tráfego pesado desta cidade de MT e de Pontal do Araguaia e Aragarças 

em GO. | https://bit.ly/2VggvP4 

 

DNIT | Vistorias em obras do DNIT prosseguem no Espírito Santo nesta quarta-feira (1/9) 

Direção da autarquia inspecionou implantação da BR-447/ES e Contorno do Mestre Álvaro. | 

https://bit.ly/3jLD2N4 

 

DNIT | DNIT conclui melhorias em estruturas de suporte hidroviário do Maranhão e do 

Piauí 

Oito instalações receberam obras de manutenção das equipes da Autarquia. | 

https://bit.ly/3kPUJuo 

 

DNIT | Direção do DNIT faz vistoria técnica em obras executadas na BR-493/RJ e BR-040/RJ 

Obras de melhorias visam eliminação de pontos críticos e serviços de restauração. | 

https://bit.ly/2YwrJAn 

 

DNIT | Estrada Boiadeira: Obras de pavimentação da BR-487/PR avançam 

Serviços de içamento de viga em execução visam a construção de viaduto. | 

https://bit.ly/3tj5Hwd 

 

DNIT | DNIT conclui obras de revitalização em 16 km da BR-153/PA 

Os trabalhos foram executados entre o km 89,40 e o km 145,60, próximo a São Geraldo do 

Araguaia. | https://bit.ly/2VglSxK 
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Agência Brasil | Governo inaugura 96 quilômetros de rodovia pavimentada em Goiás 

Trecho restaurado da BR-414 liga Niquelândia a Assunção de Goiás. | https://bit.ly/2YyTxEf 

 

Agência Brasil | Museu do Ipiranga será reinaugurado para bicentenário da Independência 

Relógio de contagem regressiva marcará reinauração em 2022. | https://bit.ly/2YmdbDd 

 

Agência Brasil | SP começa contagem regressiva para entrega do Novo Museu do Ipiranga 

Reformas devem durar mais um ano. | https://bit.ly/3BM00tH 

 

Gazeta Web | MVV inicia obras de salas de aula do Projeto Pelotão Mirim em Arapiraca 

Parceria entre empresa de mineração e Polícia Militar garante avanço do projeto social que 

envolve crianças da região. | https://bit.ly/3BPfrSa 

 

Gazeta Web | Prefeitura de Maceió notifica governo de AL por falta de alvará em obras no 

antigo Alagoinhas 

Construção tocada pelo Estado se arrasta há quase 5 anos, tornando-se mais uma promessa 

para 2022; a reforma está orçada em R$ 9,3 milhões. | https://bit.ly/2WTuQl1 

 

Correio Braziliense | Governo não participa de audiência pública sobre viaduto da EPIG 

Nesta quinta-feira a CLDF organizou uma audiência pública para debater a construção do 

viaduto. No entanto, nem a Secretaria de Obras nem o Ibram estiveram presentes. | 

https://bit.ly/3n7TGIV 

  

Correio Braziliense | "Poucos serão prejudicados", diz secretário sobre obras do viaduto da 

Epig 

Secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, concedeu entrevista ao 

CB.Poder desta segunda-feira (30/8) e deu detalhes sobre a obra do viaduto da Epig. | 

https://bit.ly/3yOERNC 

 

Correio Braziliense | Justiça do DF determina paralisação de obras do viaduto da Epig 

Na decisão, o juiz do TJDFT Carlos Frederico Maroja de Medeiros impõe "a título cautelar, a 

obrigação de imediata paralisação das obras referidas". Secretaria de Obras vai recorrer. | 

https://bit.ly/3BPEqV4 

 

Correio Braziliense | GDF começa a derrubar árvores para viaduto da EPIG; moradores 

protestam 

Após movimentação intensa na última quinta-feira para impedir o começo das obras, os 

moradores do Sudoeste se mobilizam para impedir a extração das árvores do local. | 

https://bit.ly/3kWxWNz 

 

Estradas | Alças da Raposo Tavares serão fechadas em Presidente Bernardes e Maracaí 

De acordo com a concessionária Cart, bloqueios se deves às obras de melhorias no pavimento; 

em Maracaí, também tem bloqueio. | https://bit.ly/38JbyBA 

 

Estradas | Obras de duplicação na PR-407 atingem 20%, no Pontal do Paraná 

De acordo com a concessionária Ecovia, tráfego de veículos não sofrerá alteração entre os km 

17 e 18,8 da rodovia. | https://bit.ly/38KR8YM 

 

Estradas | Governo de SP libera finalmente verbas para obras em rodovias 

Publicação no site oficial do governo, dão conta de investimentos de cerca de R$ 1,6 bilhão, 

que será direcionado às obras na Tamoios (SP-099) e Raposo Tavares (SP-270). | 

https://bit.ly/3BOvtvx 
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Portos e Navios | Codesa finaliza obras de contenção no Cais de Atalaia 

Em um dos setores, o trabalho principal foi a demolição de um muro antigo que oferecia riscos 

para a área de aguardo de serviço, onde ficam trabalhadores. | https://bit.ly/38FOCTK 

 

Metrópoles | Justiça acata pedido do MPDFT e determina suspensão de obras na Epig 

Na última semana, a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística ajuizou ação civil 

pública pedindo a paralisação das obras. | https://bit.ly/2WSjj5F 

 

Metrópoles | Obras dos viadutos entre Itapoã e Paranoá custarão R$ 33 milhões 

Objetivo é construir, no entroncamento da DF-001 com a DF-015, onde hoje fica o balão de 

acesso às duas regiões, dois viadutos. | https://bit.ly/2WRy4pH 

 

Metrópoles | Ibaneis vistoria obras do Túnel de Taguatinga: “40% concluídas” 

Governador Ibaneis esteve no local na manhã desta terça-feira (31/8). A construção custa R$ 

275,7 milhões e gera 1,7 mil empregos. | https://bit.ly/3n9o5qw 

 

Metrópoles | Viaduto da Epig: entenda a polêmica envolvendo as obras no Sudoeste 

Nessa segunda (30/8), a Justiça determinou a suspensão das obras, mas o GDF recorreu da 

decisão. Grupo de moradores critica a construção. | https://bit.ly/2Vj0sjx 

 

Metrópoles | Justiça revoga liminar e libera obras do viaduto da Epig 

O juiz Carlos Maroja entendeu que documentação apresentada pelo GDF indica que houve 

participação democrática no projeto. | https://bit.ly/3BJ6VUD 

 

Metrópoles | Justiça acata pedido do MPDFT e determina suspensão de obras na Epig 

Na última semana, a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística ajuizou ação civil 

pública pedindo a paralisação das obras. | https://bit.ly/2WSjj5F 

 

Metrópoles | GDF recorre da decisão que mandou suspender obras em viaduto da Epig 

A Justiça determinou, nesta segunda-feira (30/8), a suspensão das obras do viaduto. GDF 

solicita a rejeição do pedido liminar. | https://bit.ly/2WUpcQa 

 

Metrópoles | Moradores protestam contra corte de árvores na Epig; GDF diz que obra é 

legal 

Construção do viaduto tem gerado protestos de moradores do Sudoeste. Governo do DF 

divulgou nota nesta segunda-feira (30/8) sobre o assunto. | https://bit.ly/2VjwQ5E 

 

Agência Brasília | Mais segurança na avenida principal da M Norte 

Rotatórias da via mais movimentada do setor serão substituídas por retornos com acesso às 

quadras residenciais. | https://bit.ly/3tlwND9 

 

Agência Brasília | SLU participa de debate sobre resíduos sólidos no Plano Piloto 

No evento promovido pela Administração Regional do Plano Piloto e pelo SLU, população pôde 

esclarecer dúvidas sobre o tema. | https://bit.ly/2Vn3pzK 

 

Agência Brasília | Asa Sul recebe obra de melhorias na rede de energia elétrica 

Serviços serão realizados neste domingo e deixarão a 408 Sul e outras quadras sem luz. | 

https://bit.ly/3zTqIQO 

 

Agência Brasília | Acesso ao Núcleo Rural Cariru atinge 70% de execução 

Melhoria de aproximadamente 2 km beneficiará 1,5 mil moradores da comunidade. | 

https://bit.ly/3h5LiFW 
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Agência Brasília | Túnel de Taguatinga chega em 45% de execução 

Obra de concretagem da laje foi iniciada no sábado (28). Etapa deve durar seis meses e é uma 

das mais importantes fases da maior obra viária do Brasil. | https://bit.ly/2Vn3ALq 

 

Agência Brasília | Avança obra de duplicação da rodovia DF-140 

Com investimento de R$20,4 milhões, a ampliação do trecho de 14,8 km atingiu 25% do 

cronograma total. | https://bit.ly/2WUDNe3 

 

Agência Brasília | GDF testa pista de concreto e obra da Hélio Prates avança 

Nos próximos dias está previsto o início da pavimentação das faixas para ônibus. | 

https://bit.ly/3jMFq6k 

 

Agência Pará | Sedop e Seel promovem reunião sobre obras no Mangueirão 

O encontro foi uma oportunidade de alinhar informações referentes ao projeto entre as pastas. 

Também participaram da reunião arquitetas responsáveis pelo projeto, que apresentaram 

detalhes sobre o novo Mangueirão. | https://bit.ly/3jLXGgg 

 

Agência Pará | Obras no Iesp avançam para receber novos agentes de segurança pública 

Valor total do investimento é de mais de R$ 500 mil, oriundo do Fundo Estadual da Segurança 

Pública e Defesa Social (Fespds). | https://bit.ly/3DQkuU7 

 

Agência Acre | Com investimento de R$ 2,6 milhões, governador vistoria obras de 

revitalização do Comando Geral da PM 

Com investimento de R$ 2,6 milhões, provenientes de recursos próprios do governo acreano, 

os três blocos da estrutura inaugurada no fim da década de 1920 serão contemplados com 

nova pintura, troca da cobertura, readequação da drenagem e das redes elétrica e hidráulica, 

entre outras benfeitorias. | https://bit.ly/3ti2InG 

 

Agência Acre | Governo vai adquirir software de gestão pública direcionado a obras 

A nova tecnologia foi apresentada aos servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura 

(Seinfra) pelos representantes da empresa Softplan. | https://bit.ly/3zRFcAq 

 

Agência Acre | Governo vai realizar obras de melhorias no Iapen 

O objetivo foi tratar da execução de dois contratos de repasse para a ampliação de um dos 

blocos do presídio feminino, a pavimentação do acesso ao prédio, o alojamento dos policiais 

penais e obras para a equipe do apoio administrativo no Complexo Penitenciário de Rio Branco. 

| https://bit.ly/2Vj3RyP 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador autoriza início da construção de 75 casas em 

programa inédito em Jandaia do Sul 

Cidade recebe o projeto piloto do programa estadual Vida Nova, voltado à realocação de 

famílias residentes em assentamentos precários, além de ações nas áreas de saúde, segurança, 

educação, meio ambiente e geração de renda. | https://bit.ly/2YxpYTz 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras do Contorno Sul de Wenceslau Braz avançam para 

desviar tráfego da área urbana 

Localizada no Norte Pioneiro, estrada cria uma ligação entre as rodovias PR-092 e PR-422, 

liberando o tráfego pesado do perímetro urbano do município. Rodovia terá três quilômetros de 

extensão, conta com investimento de R$ 9 milhões e tem entrega prevista para o primeiro 

semestre de 2022. | https://bit.ly/3h8COhw 
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Agência de Notícias do Paraná | Jacarezinho recebe R$ 25,4 milhões para distrito industrial 

e convênios de pavimentação 

O governador Ratinho Junior entregou nesta quinta-feira a autorização para licitação das obras 

de infraestrutura do novo distrito industrial do município. Na solenidade, também foram 

empossados oficialmente os integrantes da diretoria executiva e conselho fiscal da Associação 

dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI). | https://bit.ly/2WY70EU 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com obras na Avenida Juscelino Kubitschek, desvio do 

trânsito em Matinhos continua 

Condutores que vão visitar o Litoral durante o feriado prolongado de 7 de Setembro devem 

estar atentos aos desvios na obra de duplicação da via. É importante que os usuários 

colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários, mantendo a segurança 

de todos e o bom andamento dos trabalhos. | https://bit.ly/3n4Om9n 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador autoriza terceiras faixas na PR-092, entre 

Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina 

Obras contemplarão 16 segmentos considerados críticos da principal rodovia do Norte 

Pioneiro. O investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 40.863.847,10. | 

https://bit.ly/2WY79rW 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador anuncia duplicação de 4,2 quilômetros da PR-

092, no Norte Pioneiro 

Rodovia é o principal corredor de distribuição da produção local e ligação direta com outras 

regiões do Paraná e também com o estado de São Paulo. O investimento por parte do Governo 

do Estado é de R$ 42,14 milhões, com prazo de execução estimado em 14 meses. | 

https://bit.ly/2WUsq5Q 

  

Agência de Notícias do Paraná | Portos do Paraná inicia obra de retirada das pedras da 

Palangana na segunda-feira 

Com a remoção dos pontos mais rasos do complexo de rochas subterrâneas, o risco de encalhe 

de navios e desastres ambientais será minimizado. A profundidade atual, que no trecho mais 

crítico é inferior a 12 metros, será atualizada e a expectativa é que passe para 14,6 metros. | 

https://bit.ly/38KgWnV 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador sanciona lei que estabelece 

videomonitoramento de obras em tempo real 

Proposta pela CGE, a lei permitirá que o Governo e os cidadãos verifiquem a evolução das obras 

em tempo real pelo Portal da Transparência, podendo denunciar irregularidades. Ferramenta é 

importante para prevenir corrupção e desvio de recursos em construções de equipamentos 

públicos e estradas. | https://bit.ly/3trv6E3 

 

Agência de Notícias do Paraná | Novo viaduto garante integração dos moradores de 

Paiçandu à duplicação da PR-323 

DER/PR retomou os trabalhos. Obra de arte especial tem um valor de cerca de R$ 2 milhões 

para execução de sua estrutura de concreto armado. Serviços estão concentrados na fundação 

do viaduto, no trabalho de contenção do talude da rodovia, na implantação da alça direita de 

acesso ao viaduto e na duplicação da pista central do km 164 ao km 165. | 

https://bit.ly/3tmoF4Z 

 

Estado de Minas | Visita de vereadores às obras da Vilarinho deve ser remarcada 

Finalidade da visita era verificar o cumprimento do cronograma de execução e avaliar medidas 

de redução do impacto. | https://bit.ly/2YyRm3y 
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Estado de Minas | Lixão Zero: em três meses, mais 20 lixões são desativados no Brasil 

Desde 2019, mais de 600 lixões brasileiros foram fechados; a ação faz parte do Programa Lixão 

Zero, do Ministério de Meio Ambiente. | https://bit.ly/3yVjF8Y 

 

Portal Correio | Marinho esclarece sobre obras do Canal do Sertão Alagoano após 

declarações de Renan Filho 

Segundo Marinho, foram detectadas irregularidades na execução da obra, como licitações 

contestadas pelo TCU. | https://bit.ly/2ViTDyB 

 

Engeplus | Criciúma entrega mais de R$ 4 milhões em obras no Maria Céu e Buenos Aires 

O bairro Buenos Aires também recebeu a pavimentação de 11 ruas. | https://bit.ly/38L4eFr 

 

Engeplus | Prefeitura assina ordem de serviço para obra no Estádio da Montanha 

O valor da obra será de R$ 250 mil reais. | https://bit.ly/3tfSO60 

 

Engeplus | Estado quer aportar mais R$ 115 milhões para obras em rodovias federais de 

SC 

R$ 15 milhões são para a finalização da BR-285, na Serra da Rocinha. | https://bit.ly/3zPr9v9 

 

Portal Correio | Marinho esclarece sobre obras do Canal do Sertão Alagoano após 

declarações de Renan Filho 

Segundo Marinho, foram detectadas irregularidades na execução da obra, como licitações 

contestadas pelo TCU. | https://bit.ly/2ViTDyB 

 

Dcmais | Governador sanciona lei que estabelece videomonitoramento de obras em tempo 

real 

O Governo do Estado e a população paranaense ganharam uma ferramenta importante para 

prevenir corrupção e desvio de recursos em construções de equipamentos públicos e estradas. | 

https://bit.ly/3zOTYYI 

 

Dcmais | Câmara de Vereadores de PG está em obras 

Ao todo, estão sendo investidos com recursos do Legislativo, R$ 29,9 mil na obra, que 

contempla a contratação de empresa especializada para realizar a lavagem e pintura externa do 

prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, estando incluído no valor o material e mão de 

obra. | https://bit.ly/3toaGM7 

 

Diário do Litoral | Mudança de local da feira para obras do VLT altera trânsito no Macuco 

Os bloqueios serão temporários e ocorrerão somente às sextas-feiras. | https://bit.ly/3yPBRR5 

 

Diário do Litoral | Condomínios têm até dezembro para solicitar inclusão no roteiro de 

coleta seletiva 

Interessados devem preencher um requerimento virtual e enviar à Secretaria de Meio Ambiente; 

serviço recolhe apenas resíduos sólidos recicláveis, ou seja, plásticos, metais, vidros e papéis. | 

https://bit.ly/3kX2VsJ 

 

São Roque Notícias | Ibiúna inaugura creche escola e Governo de SP anuncia mais de 19 

milhões para estradas vicinais 

Desde o início da obra, o Governo do Estado investiu R$ 162,5 milhões em toda a ligação entre 

Vargem Grande do Sul e Ibiúna. | https://bit.ly/2WTFmsu 
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São Roque Notícias | Trecho na rodovia Raposo Tavares em Sorocaba terá desvio de rota 

para a implantação de novo viaduto 

O trânsito no sentido Sorocaba será realizado normalmente pela rodovia, com limite de 

velocidade de 80 km/h neste sentido e a obra dependerá de condições climáticas favoráveis 

para que possa ser realizada, sendo adiada caso ocorra chuva no momento. | 

https://bit.ly/38KSEdq 

 

Infonet | Em um mês, Prefeitura entrega obras que somam mais de R$35 milhões 

Somente no mês de agosto, a gestão municipal inaugurou intervenções que, somadas, 

representam um investimento de mais de R$35 milhões, oriundos de emendas, convênios e 

verbas próprias. | https://bit.ly/3n0A6OS 

 

Correio do Estado | Obras fecham acesso ao Parque dos Poderes no feriado 

Vias serão interditadas nos dias 6 e 7 para intensificar o trabalho de reforma no local. | 

https://bit.ly/2WWpqWi 

 

Correio do Estado | Obras no Parque dos Poderes interditarão novas vias nesta quinta-

feira 

Durante os dias 6 e 7 de setembro as vias ficarão totalmente interditadas. | 

https://bit.ly/3tjS7bQ 

 

Correio do Estado | Com investimentos de R$ 2 bilhões, primeira usina de etanol de milho 

inicia segunda fase de obras 

Nova frente de obras deve gerar cerca de 250 novos empregos diretos e mais 150 indiretos. | 

https://bit.ly/3n8y5jK 

 

Campo Grande News | Lançada licitação para reforma de escola cívico-militar da Capital 

Serviço foi estimado em R$ 7,9 milhões e resultado deve sair em outubro. | 

https://bit.ly/3nmq375 

 

Campo Grande News | Parque dos Poderes fecha para obras e atividades de lazer neste 

fim de semana 

Amigos do Parque não deve ser realizado no feriado para intensificar revitalização do 

complexo. | https://bit.ly/38ZCQE5 

 

Campo Grande News | Trecho da Avenida Mato Grosso é interditado neste sábado 

Via receberá obras de drenagem, que devem durar apenas um dia. | https://bit.ly/3jKWqdk 

 

Campo Grande News | Em obras, Parque dos Poderes tem nova interdição a partir de hoje 

Trecho bloqueado inicia na rotatória da Agesul e vai até o prédio do Tribunal de Justiça. | 

https://bit.ly/3yN9S4z 

 

Campo Grande News | Obras interditam ruas na região da Santa Casa a partir desta 

quarta-feira 

Bloqueios são resultado de obras de drenagem; motoristas devem ficar atentos. | 

https://bit.ly/3C1dpyr 

 

Campo Grande News | Governo e Suzano avaliam andamento do Projeto Cerrado, 

investimento de R$ 14 bi 

Fábrica vai gerar 10 mil empregos diretos durante as obras e outros três mil depois do início 

das operações. | https://bit.ly/3yPNdom 

 

Campo Grande News | Reinaldo lança e entrega R$ 83 milhões em obras em duas cidades 

São R$ 18 milhões em Douradina e R$ 65 milhões em Itaporã, incluindo asfalto da MS-162. | 

https://bit.ly/3tkTqHI 
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Campo Grande News | Prefeitura entrega parte da obra de asfalto que começou em 2017, 

na Vila Nasser 

Dez ruas ainda receberão asfalto em 2022, conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos. | https://bit.ly/3zUIeE8 

 

Campo Grande News | Por R$ 28,6 milhões, pavimentação da MS-295 deve durar um ano 

Trecho a ser asfaltado tem 19 km e vai de Eldorado ao distrito de Porto Morumbi. | 

https://bit.ly/3BPbywy 

 

Campo Grande News | Ao custo de R$ 9,2 milhões, reforma do Morenão será anunciada 

nesta semana 

Impossibilidade de transferência de recursos e modificações na planta eram empecilhos para 

início das obras. | https://bit.ly/38IJcrd 

 

Campo Grande News | Em obras, Parque dos Poderes tem nova interdição nesta segunda 

Apenas uma das pistas de avenida, que passa por recapeamento, estará liberada. | 

https://bit.ly/2WRRD1b 

 

Campo Grande News | Pacotão de obras de R$ 30,3 milhões inclui primeira piscina 

olímpica do Estado 

Vila de Melhor Idade e reforma do antigo Clube Surian também fazem parte das entregas da 

agenda de aniversário. | https://bit.ly/3l1PtDY 

 

Campo Grande News | Vila da Melhor Idade deve começar a ser construída em 2022, por 

R$ 10 milhões 

Prefeitura também lança hoje, poço subterrâneo no Pioneiros e licitações para reformas e 

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