
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 6 a 12 de setembro 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Grupo de Obras Rodoviárias do Ibraop possui novos membros 

Os novos membros foram indicados pela Comissão Gestora e a composição atual entrou em 

vigor no dia 31 de agosto pelo Ato nº 001/2021 da Diretoria Executiva do Ibraop. | 

https://bit.ly/3Ea7JDO 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-MT | TCE-MT destaca ações de laboratório de análise de asfalto em evento do Ibraop 

O evento tratou, especialmente, sobre a gradual mudança de metodologia de dimensionamento 

de pavimentos pelo Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos Flexíveis (Medina). | 

https://bit.ly/2YNe9bP 

 

TCE-PR | Maringá: TCE-PR recomenda à prefeitura melhorias no controle interno de obras 

Com o objetivo de melhorar o controle interno sobre a execução de obras públicas por parte da 

Prefeitura de Maringá, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu quatro recomendações 

ao município. As medidas foram indicadas após auditoria realizada pela Coordenadoria de 

Obras Públicas (COP) do TCE-PR no âmbito do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2021 da 

Corte. | https://bit.ly/3hq5WRv 

 

TCM-PA | Projeto do TCMPA fomenta Rede de Controle a criar grupo de trabalho para 

verificar obras paradas na Educação 

Durante a última reunião virtual realizada entre as instituições integrantes da Rede de Controle 

da Gestão Pública no Pará, foi criado um grupo de trabalho que analisará o volume de obras 

paradas relacionadas à área da Educação nos municípios paraenses. | https://bit.ly/2Vzeo9e 

 

TCM-PA | TCMPA alerta sobre o prazo limite para repactuação das obras inacabadas 

relativas ao Plano de Ações Articuladas/PAR 

O alerta é a partir da Resolução nº 03/2021, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE que possibilita aos entes federados retomar as obras 

inacabadas de infraestrutura educacional, sem a conclusão do objeto pactuado, desde que 

solicitado no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle/SIMEC/FNDE até a data 

de 30.09.2021. | https://bit.ly/3hqAOkI 

 

TCM-SP | Conselheiro Domingos Dissei apresenta vídeo sobre obras de restauro e reforma 

no Parque da Independência 

Na Sessão Plenária desta quarta-feira, 1º de setembro, o conselheiro Domingos Dissei 

apresentou um vídeo no qual aborda as obras em andamento no Parque da Independência, um 

complexo arquitetônico e paisagístico localizado na zona sul da Capital Paulista que abriga 

diversos bens culturais relacionados à história do Brasil, além de uma área arborizada voltada 

ao lazer e à prática de esportes. | https://bit.ly/3C4Jkhb 
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 SITES DE NOTÍCIA 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção na BR-230/CE 

Serviços vão contemplar mais de 100 km da rodovia. | https://bit.ly/3hrWFbt 

 

DNIT | DNIT avança na construção de ponte em obras de duplicação da BR-381/MG 

Travessia tem 85% de toda a estrutura concluída. | https://bit.ly/3k6GTo4 

 

G1 | Prefeitura de Natal abre propostas de empresas interessadas nas obras do Complexo 

Turístico da Redinha nesta segunda (13) 

Projeto orçado em R$ 25 milhões prevê reformulação do Mercado da Redinha e criação de 

novas estruturas na praia da Zona Norte da capital. | https://glo.bo/3k5giI5 

 

G1 | Obras no sistema viário interditam ruas ao redor da Praça Portugal em Bauru; confira 

os desvios 

Interdições serão feitas a partir desta segunda-feira (13). | https://glo.bo/3C3uAPI 

 

G1 | Obras interditam quarteirão 3 da Rua Benedito Marcondes em Bauru nesta segunda-

feira 

Local será interditado a partir das 7h para a realização de assentamento de tubos para 

drenagem, devido às obras da via marginal, sentido oeste. | https://glo.bo/3k6UmfC 

 

G1 | Obras da Sanasa afetam abastecimento de água em 24 áreas de Campinas; veja locais 

Trabalhos ocorrem neste domingo (12), das 8h às 17h. | https://glo.bo/2YKbyiR 

 

G1 | Obras na Estrada da Estiva, em Mogi das Cruzes, causam transtornos 

Moradores e agricultores afirmam que trabalhos estão demorando para serem concluídos. | 

https://glo.bo/3k5gzL7 

 

G1 | Em Monte Alto, vice-governador anuncia obras de infraestrutura de R$ 90 milhões e 

unidade do Poupatempo 

Recursos foram confirmados em visita de Rodrigo Garcia neste sábado (11) para inauguração 

de mehorias no abastecimento hídrico da cidade. Duplicação da Rodovia José Pizarro (SP-305) e 

reformas em vicinais também estão entre os projetos. | https://glo.bo/3nFzi2n 

 

G1 | Governo anuncia obras em vicinais de Caroebe, São João da Baliza e São Luiz, no Sul 

de RR 

Obras iniciaram nessa sexta-feira (10) e previsão é que trabalhos seja concluídos em 12 meses. 

Serão gastos R$ 33,4 milhões no trabalho. | https://glo.bo/3ElH734 

 

G1 | Obras na pavimentação alteram fluxo em alças de acesso da Rodovia Raposo Tavares 

em Assis 

Intervenções nas alças são feitas de maneira alternada até às 16h30. Confira as rotas 

alternativas. | https://glo.bo/3A7X1LV 

 

G1 | Após 8 anos, obras de macrodrenagem no Córrego Sul são concluídas em Sertãozinho, 

SP 

Objetivo é evitar enchentes. Trabalhos custaram mais de R$ 100 milhões, tiveram em início em 

2013 e impactaram trânsito na Avenida Antônio Paschoal, uma das principais vias da cidade. | 

https://glo.bo/2YQp2tD 
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G1 | Obras na Lucas avançam com construção de canteiro central na região do Recreio 

Maristela em Atibaia 

Revitalização e duplicação da Alameda Lucas Nogueira Garcez seguem em execução por 

segmentos, englobando toda a extensão da via. | https://glo.bo/3nrPRi4 

 

G1 | Obras provocam desvio no trânsito da BR-373, em Ponta Grossa, no sábado (11); veja 

o que muda 

Segundo concessionária, parte do fluxo será desviado para a nova pista principal da Avenida 

Souza Naves. | https://glo.bo/3nsepYk 

 

G1 | Romeu Zema visita Capelinha e anuncia obras de recuperação da BR-367 

Serão contemplados cinco trechos da rodovia. Ao todo, serão investidos R$ 61,9 milhões nas 

obras. | https://glo.bo/2VAldHE 

 

G1 | Obras da Linha Verde interditam Avenida da Zona Sul de São José a partir desta 

quinta-feira (9) 

As obras serão para implantar uma rede de drenagem e de pavimento. A previsão é que o 

trecho seja liberado no dia 18 de outubro. | https://glo.bo/3A9pTTT 

 

G1 | Obras da Sanasa interrompem serviço de água na região da Vila Aeroporto, em 

Campinas 

Trabalhos afetam fornecimento aos moradores nesta quarta-feira (8), das 8h às 17h. | 

https://glo.bo/3tIOjRW 

 

G1 | Obras do monotrilho que vai ligar estação da CPTM ao Aeroporto de Guarulhos devem 

começar em janeiro 

Com capacidade de transportar 2 mil pessoas por hora, People Mover deve ficar pronto em 

2024. | https://glo.bo/3EeChEs 

 

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 | Ubá terá alterações no trânsito para obras de ampliação e melhorias do sistema de 

esgotamento sanitário 

Mudanças ocorrem a partir de quarta-feira (8) na Beira-Rio; veja rotas alternativas. | 

https://glo.bo/2XgA5vy 

 

G1 | Obras no viaduto da avenida Duque de Caxias interditam trecho no sentido bairro-

centro em Bauru 

Interdição vai acontecer a partir das 13h desta terça-feira (7). Concessionária que administra o 

local recomenda aos moradores que utilizem vias alternativas, principalmente, nos horários de 

pico. | https://glo.bo/2Xi4EBa 

 

G1 | Coleta seletiva de resíduos sólidos em Uberaba é tratada em reunião entre Codau, 

Prefeitura e MPMG 

Grupo de trabalho irá promover um estudo técnico para definir as melhores práticas na gestão 

de resíduos sólidos no município. | https://glo.bo/2X9Gngc 

 

R7 | Ibaneis entrega obras de revitalização das quadras 507/508 Sul 

A obra das quadras da Asa Sul custou R$ 2,6 milhões. | https://bit.ly/2XkhFKx 
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Isto É Dinheiro | Parque Augusta deve ser inaugurado em outubro, diz prefeitura de SP 

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a construtora responsável pela obra de 

implantação do parque se comprometeu a entregar o espaço no dia 25 de setembro. | 

https://bit.ly/3tyYZT5 

 

Isto É Dinheiro | Correção: Em retoques finais, Parque Augusta será inaugurado em 

outubro 

Após mais de duas décadas de incertezas e atrasos, o Parque Augusta está nos momentos 

finais de implementação. A obra tem previsão de entrega em 25 de setembro, com inauguração 

prevista para outubro, em data ainda a ser definida pela Prefeitura de São Paulo. | 

https://bit.ly/3yZJK6I 

 

Governo Federal | Governo Federal entrega obra de drenagem urbana no interior de São 

Paulo 

Com um investimento federal de R$ 81,2 milhões, a obra beneficiará população de Sertãozinho. 

| https://bit.ly/3nq2aeE 

 

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 | Vinte lixões foram desativados entre março e junho no Brasil 

Marco do Saneamento estabelece prazo para acabar com essas áreas. | https://bit.ly/3z7sFIa 

 

Correio Braziliense | 507 e 508 Sul de cara nova 

Reinauguração de mais duas quadras na W3 faz parte do projeto de revitalização em 

andamento desde 2019. Obras custaram R$ 2,6 milhões. Ontem, governador Ibaneis Rocha 

anunciou obras nas pistas da parte norte da via para início do ano que vem. | 

https://bit.ly/3k77JMS 

 

Estradas | Estradas Federais gaúchas têm obras a partir deste sábado (11) 

De acordo com a Dnit, serviços de conservação será realizados entre 7he 18h. | 

https://bit.ly/2XmNQsF 

 

Estradas | Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto recebem obras de melhorias no 

pavimento 

De acordo com a concessionária Ecopistas, trabalhos acontecerão de segunda (13) a sexta-feira 

(17) com interdição alternada de faixas. | https://bit.ly/3k70wN8 

 

Agência Brasília | 38 espaços públicos renovados em Ceilândia 

Maior cidade do Distrito Federal é escola para aprendizes do programa Renova-DF. Eles vão 

permanecer na cidade até dezembro. | https://bit.ly/3tBlruN 

 

Agência Brasília | Trecho 2 do Sol Nascente/Pôr do Sol está 60% pavimentado 

Ibaneis Rocha vistoriou, nesta sexta-feira (10), as obras das quadras 105 e 128. Investimento 

de mais de R$ 16 milhões gera 150 oportunidades. | https://bit.ly/3tFz1gt 

 

Agência Brasília | Quadras 507/508 da W3 Sul mais bonitas e acessíveis 

Ibaneis inaugura obras e anuncia piso em concreto para faixa exclusiva; reformas na avenida 

geram cerca de 800 empregos. | https://bit.ly/3tEOJsr 

 

Agência Brasília | Obras melhoram abastecimento de água na Vila Planalto 

Nesta quarta-feira (8), será preciso interromper o fornecimento de água para interligação de 

tubulação. | https://bit.ly/3z6oRH6 
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Agência Pará | Ponte sobre o Rio Meruú, no Baixo Tocantins, atinge 60% de conclusão 

Com mais de 560 metros de extensão, a ponte será entregue no primeiro trimestre de 2022, 

facilitando o trânsito entre Igarapé-Miri e Mocajuba. | https://bit.ly/3z6q55a 

 

Agência Pará | Estação de Tratamento de Esgoto Una, em Belém, tem cerca de 70% da obra 

concluída 

O investimento de mais de R$ 84 milhões no empreendimento garantirá o devido tratamento 

sanitário de esgotos das áreas centrais de Belém. A previsão é de que a obra seja concluída no 

segundo semestre de 2022. | https://bit.ly/3A4hv8d 

 

Agência Acre | Governo vistoria obras da Segurança Pública em Cruzeiro do Sul 

Ao todo, a gestão de Gladson Cameli vem investindo o montante de R$ 2,4 milhões nas 

reformas. | https://bit.ly/3EghLna 

 

Agência Acre | Governo anuncia pavimentação de 20 quilômetros de ruas, em sete cidades 

do Acre 

Os municípios de Acrelândia, Capixaba, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira e 

Senador Guiomard serão contemplados com R$ 5,3 milhões em investimentos na pavimentação 

de vias urbanas. | https://bit.ly/2VHACWO 

 

Agência de Notícias do Paraná | Investimentos do Estado em 22 municípios da região 

Norte chegam a R$ 112,8 milhões 

Volume de recursos e número de ações foram destacadas pelo secretário do Desenvolvimento 

Urbano e de Obras Públicas em reunião da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema 

(Amepar), em Londrina. A entidade reúne 22 prefeitos. Só em recursos a fundo perdido foram 

R$ 19,67 milhões em 61 ações diversas. | https://bit.ly/3nqRGvH 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo do Estado investe R$ 2,3 milhões em obras no 

Centro de Produção de Imunobiológicos 

As reformas serão em 15 pavilhões, além de setores internos e externos da unidade. Os 

projetos de reparo serão retomados e concluídos após cerca de sete anos de espera. O prazo 

para finalização é maio de 2022. | https://bit.ly/391nUFi 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra retomada e entregue pelo Governo do Estado, 

trincheira vai desafogar trânsito em São José dos Pinhais 

Trincheira da Rua Arapongas, no cruzamento com a Avenida das Torres, estava prevista para a 

Copa do Mundo no Brasil. Parte do Programa de Aceleração do Crescimento da Mobilidade – 

PAC da Copa, a obra foi paralisada em 2016, quando a empresa responsável entrou em 

recuperação judicial. | https://bit.ly/3958UX2 

 

Agência de Notícias do Paraná | Com investimento de R$ 134 milhões, governador autoriza 

revitalização da PRC-280 

Ratinho Junior esteve em Palmas no lançamento da pedra fundamental da obra na PRC-280. 

Será utilizada uma técnica inédita em estradas estaduais, que é a execução de um novo 

pavimento rígido de concreto sobre o asfalto já existente. Também serão implantadas terceiras 

faixas. As melhorias somam R$ 134,2 milhões em investimentos do Governo do Estado. | 

https://bit.ly/3k8HCFv 

 

Gazeta Web | Trecho da Av. Walter Ananias será interditado para obras a partir desta 

quarta 

Bloqueio deve acontecer até sexta-feira (10), conforme cronograma. | https://bit.ly/2YPssNg 
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Gazeta Web | Obras de pavimentação da Av. Comendador Gustavo Paiva começam nesta 

quarta 

Trecho contemplado começa nas proximidades da UNIT e vai até o Parque Shopping, atingindo 

os dois sentidos da via. | https://bit.ly/2XhrnNL 

 

Engeplus | Deputados aprovam PL que autoriza investimentos estaduais em obras na 

Serra da Rocinha 

Governo de Santa Catarina aplicará R$ 15 milhões na BR-285. | https://bit.ly/3tALqSV 

 

Engeplus | Finanças acata PLs que liberam recursos estaduais para rodovias federais 

Deputado Marcos Vieira comandou a reunião. | https://bit.ly/3lmDtgJ 

 

Engeplus | Prefeitura de Nova Veneza inicia obra de pavimentação da Rua Conselheiro 

Pedro Bortolotto 

O trânsito está sendo desviado para a retirada das lajotas. | https://bit.ly/3lhHxyB 

 

Portal Correio | MDR anuncia obras de mobilidade e segurança hídrica para interior do 

Nordeste 

No Rio Grande do Norte, o Governo Federal vai começar as obras da Linha Roxa, que terá mais 

4,2 quilômetros de linha férrea e três novas estações. Desde o ano passado, quase R$ 52 

milhões foram investidos pelo MDR. | https://bit.ly/3hsRW9H 

 

Portal Correio | No aniversário de Alagoa Nova, deputado Chió destaca obras e ações   

Deputado destacou a importância da cidade para a Paraíba e o seu legado produtivo para todo 

o Brasil. | https://bit.ly/3z7ferF 

 

São Roque Notícias | Raposo Tavares terá novo desvio de tráfego para obras no viaduto 

em Sorocaba 

O investimento previsto neste trecho de quase três quilômetros é de R$ 46 milhões. | 

https://bit.ly/3nyVjzs 

 

São Roque Notícias | CCR ViaOeste lançará vigas em viaduto na Raposo Tavares altura de 

Brigadeiro Tobias em Sorocaba 

Para essa etapa da obra também será necessária operação para e siga na rua Mathias de 

Albuquerque, com paralisações pontuais de 10 minutos. | https://bit.ly/3tI82RB 

 

Dcmais | Para avanço em obras, a CCR RodoNorte faz mudanças no trânsito da BR 373 na 

Bocaina 

Desvio de parte do fluxo para a nova pista principal inicia na tarde deste sábado e está prevista 

no cronograma de obras da Concessionária; com isso, marginais terão uma faixa liberada em 

cada sentido. | https://bit.ly/2XleDpp 

 

Correio do Estado | Com obras em execução, 20% do Rita Vieira já está asfaltado 

O projeto prevê 24,7 km de pavimentação, abrangendo uma malha viária de 54 ruas. | 

https://bit.ly/3tBVUS9 

 

Campo Grande News | Obras aceleram em 30 dias e 20% do Rita Vieira já está asfaltado 

Bairro é um dos que mais cresce atualmente e pavimentação é tido como essencial pelos 

moradores. | https://bit.ly/2VECyzl 

 

Campo Grande News | Pistas da Afonso Pena e Rui Barbosa serão interditadas amanhã 

Condutores devem ficar atentos aos trechos que serão parcialmente bloqueados. | 

https://bit.ly/3CdNLXj 
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Campo Grande News | Em obras, Parque dos Poderes “reabre” com alerta para novo trecho 

interditado 

Equipes do Detran farão rondas para garantir a segurança e fluidez do trânsito. | 

https://bit.ly/3hu5UYF 

 

Campo Grande News | Parque dos Poderes fecha nesta segunda para que obras sejam 

intensificadas 

Medida é para aproveitar o ponto facultativo decretado para hoje e também o feriado de 7 de 

Setembro. | https://bit.ly/3k7JZZ3 
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