
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 27 de setembro a 3 de outubro 

 

 

 IBRAOP 

 

IBRAOP | Hotsite do XIX Sinaop já está disponível para acesso; Inscrições serão abertas em 

breve 

O hotsite da 19ª edição do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o XIX SINAOP – 

já está disponível. | https://bit.ly/3a5SfD5 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | FGV divulga resultado final de concurso público do TCE-AM para os cargos de TI 

e Obras Públicas 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), o resultado final 

do concurso público para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia 

da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). | https://bit.ly/3l3whXN 

 

CNPTC | XIX SINAOP será realizado virtualmente de 22 a 26 de novembro 

O encontro é promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) em 

parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU). A transmissão será feita ao vivo e 

gratuitamente pelo canal do Ibraop no YouTube – quando será tratado o tema “Obras Públicas – 

Novos Desafios”. | https://bit.ly/3Dbnh9o 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-AM | FGV divulga resultado final de concurso público do TCE-AM para os cargos de TI 

e Obras Públicas 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), o resultado final 

do concurso público para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia 

da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). | https://bit.ly/3B6nQk8 

 

TCE-PR | Aeroporto de Maringá teve obras monitoradas por TCE-PR e INPE via satélite 

A ampliação e modernização do Aeroporto de Maringá é uma obra realizada com recursos 

federais, num investimento superior a R$ 81,5 milhões. | https://bit.ly/2Ye2z9m 

 

TCE-SP | Prazo para gestores informarem situação de obras paradas e atrasadas termina 

dia 13 

Os órgãos jurisdicionados, de âmbitos estadual e municipal, têm até 13/10 (quarta-feira) para 

enviar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) informações atualizadas sobre as 

obras públicas que estão sob sua responsabilidade. | https://bit.ly/3BjCzbe 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT executa obras de manutenção na BR-235 em Sergipe 

Serviços ao longo da rodovia garantem mais segurança e conforto aos usuários. | 

https://bit.ly/3a3hINu 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação do Contorno de Pelotas no Rio Grande do Sul 

O empreendimento, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), deve beneficiar tanto os usuários das rodovias quanto as comunidades 

lindeiras, proporcionando mais segurança e fluidez ao tráfego de veículos. | 

https://bit.ly/3osJxXU 

 

DNIT | DNIT libera trechos de pistas duplicadas nas BRs 116 e 101 na Bahia 

Obras promovem mais segurança aos usuários das rodovias federais. | https://bit.ly/3ow0Ib1 

 

G1 | Começa a última etapa de obras da duplicação da MG-050 em Divinópolis 

As obras começaram na quinta (30) com a limpeza do trecho que receberá pista dupla, entre os 

quilômetros 118,9 e 12, próximo à entrada do Bairro Vila Romana. | https://glo.bo/3FbftpM 

 

G1 | Ainda sem obras contra enchentes concluídas, Defesa Civil de BH faz treinamento na 

Av. Vilarinho 

Preparação é necessária, mas quem vive na região espera que obras solucionem o problema 

que, entra ano e sai ano, continua trazendo transtornos e prejuízos. | https://glo.bo/3l3Pg4m 

 

G1 | Obras interrompem fornecimento de água em regiões de Rio Preto; confira quais 

De acordo com o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae), o fornecimento de 

água será interrompido às 20h de sábado (2) e será retomado às 5h de segunda-feira (4). | 

https://glo.bo/3FbKLgd 

 

G1 | Bolsonaro inaugura obra de ampliação do aeroporto de Maringá 

Ampliação e modernização no aeroporto custou R$ 81,5 milhões de recursos do governo 

federal com contrapartida da prefeitura. | https://glo.bo/3opkIMG 

 

G1 | Obras interditam trecho do Bairro José Cirilo a partir desta quinta-feira em Muriaé 

A suspensão deve permanecer por até 60 dias, segundo a Prefeitura. Veja as alternativas de 

trajeto para os motoristas. | https://glo.bo/3FdhqSA 

 

G1 | Com obras inacabadas, 126 escolas da rede pública do AC não retomam aulas 

presenciais em outubro 

Do total de 606 escolas públicas estaduais, cerca de 480 vão voltar com as aulas presenciais na 

próxima segunda-feira (4) de forma gradual. Na semana passada, governo do Acre abriu 200 

vagas para contratação temporária de professor. | https://glo.bo/3iuIliV 

 

G1 | Ceasa amplia funcionamento e inicia obras de revitalização em Barbacena 

A partir do dia 1º de outubro, a central funcionará também às sextas-feiras. Atualmente, os dias 

de comércio são nas segundas e quartas-feiras. | https://glo.bo/3A8MVJE 
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G1 | Prefeitura de SP retoma obras da Fábrica do Sampa após 5 anos; previsão de entrega é 

21 de fevereiro de 2022 

Construção feita em parceria com o governo federal estava parada há 5 anos por falta de 

dinheiro. Fábrica do Samba é um projeto antigo da cidade para reunir os barracões das escolas 

do carnaval paulistano em um mesmo lugar. Desde 2002, o investimento foi de R$ 183 

milhões. | https://glo.bo/3FeQfa4 

 

G1 | Obras emergenciais nos morros de Santos após deslizamentos em 2020 devem ser 

concluídas até dezembro, diz prefeitura 

Obras começaram após as chuvas intensas que provocaram deslizamentos em março de 2020 e 

causaram a morte de oito moradores. Para 2022, estão previstos investimentos em novas obras 

preventivas e de zeladoria. | https://glo.bo/3B6PHAD 

 

G1 | Prefeitura de São Vicente estuda obras contra alagamentos na região da comunidade 

do Bugre 

Três secretarias planejam as medidas para beneficiar famílias assentadas em palafitas. | 

https://glo.bo/3AP9YdO 

 

G1 | Resultado final de concurso do Tribunal de Contas do AM é divulgado para cargos de 

TI e Obras Públicas 

Serão preenchidas 15 vagas para o cargo de Auditor de Tecnologia da Informação, e mais 5 

vagas para o cargo de Auditor de Obras Públicas. | https://glo.bo/3Ddqq8B 

 

G1 | Após 4 anos de obras, UBS do Quintino Facci I é reaberta à população em Ribeirão 

Preto,SP 

Durante o período, trabalhos precisaram ser paralisados para troca de empresa devido a um 

processo trabalhista. Novo prédio custou mais de R$ 1,1 milhão e tem 800 metros quadrados. | 

https://glo.bo/3A6Vm8k 

 

G1 | Trecho da Rodovia dos Imigrantes é interditado para obras em São Vicente, SP 

Segundo a prefeitura, os dois lados da pista estarão fechados para o acesso de veículos. Obras 

devem ser finalizadas em três dias. | https://glo.bo/3B9m0Ph 

 

G1 | Rua Valdetário Mota tem desvio para obras, em Fortaleza; confira linhas de ônibus 

alteradas 

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) implementou desvio total no trânsito da 

rua por conta dos reparos na via. | https://glo.bo/3D8Ni9b 

 

G1 | Crise hídrica em Uberaba é tema de reunião; Codau divulga ações e obras para 

ampliar abastecimento 

Encontro foi convocado pela Comissão de Crise Hídrica do Conselho Municipal de Segurança 

(Comseg), que colocou em pauta as ações para enfrentar os reflexos causados pela estiagem. 

Polícia Militar de Meio Ambiente e Defesa Civil também divulgaram os trabalhos realizados. | 

https://glo.bo/3itC0EB 

 

G1 | Licitação para execução de obras no Contorno Sul Metropolitano será aberta em 20 de 

outubro, diz edital 

Obra prevê uma rodovia de 32 quilômetros interligando as saídas de Maringá, Paranavaí, 

Cianorte e Campo Mourão. | https://glo.bo/3a0vIrx 
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G1 | Waimiri Atroari criticam Funai e Ibama por autorizarem obras do Linhão de Tucuruí 

sem consulta à comunidade 

De acordo com a Associação, o Governo Federal e a empresa responsável pela obra não se 

manifestaram sobre as condições que os indígenas impuseram para concordar com a 

construção do linhão. O inicio das obras foi autorizado pelo Ibama com o aval da Funai na 

terça-feira (28). | https://glo.bo/3A6DTgq 

 

G1 | Prefeitura inicia obras de asfalto no bairro São Bento 

O bairro São Bento recebe pacote de obras que inclui serviços de drenagem, asfalto, 

urbanização e sinalização em 22 trechos de ruas. | https://glo.bo/3ovIxTa 

 

G1 | Avenida Independência tem novo bloqueio para obras em Ribeirão Preto; veja rota 

alternativa 

Interdição ocorre em cruzamento com a Rua Conde Afonso Celso. Transerp orienta motoristas a 

reduzir a velocidade. | https://glo.bo/3itk39h 

 

G1 | Secretário Executivo dos Transportes Metropolitanos do Estado visita obras da 2ª 

fase do VLT em Santos 

Paulo Galli visitou obras da 2ª fase para a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e 

participou de uma reunião com autoridades na manhã desta terça-feira (28). | 

https://glo.bo/3Bb2nX2 

 

G1 | Obras em Faro e Terra Santa são entregues e convênio assinado para melhorar 

estradas vicinais na região 

Também foi anunciada parceria na reforma do Hospital Municipal e doação de geradores para a 

área rural. | https://glo.bo/3a2Co8r 

 

G1 | Em meio a racionamento, Sabesp promete maior captação de água em 2022 com obras 

de R$ 297 milhões em Franca 

Iniciado em 2013, mas atrasado por problemas judiciais, sistema terá como fonte o Rio 

Sapucaí-Mirim. Em uma das piores estiagens dos últimos anos, cidade enfrenta cortes 

alternados de 36 horas no fornecimento. | https://glo.bo/2ZOox3D 

 

G1 | Decreto que prevê limite de ruído em obras da construção civil na cidade de SP entra 

em vigor em 90 dias 

Nível de poluição sonora permitido depende do dia da semana e horário; há tolerância para 

obras públicas e carga e descarga. Decreto prevê multa ao dono do terreno ou a quem estiver 

realizando o serviço e até embargo da obra. | https://glo.bo/3uDJSID 

 

G1 | Licitação para execução de obras no Contorno Sul Metropolitano será aberta em 20 de 

outubro, diz edital 

Obra prevê uma rodovia de 32 quilômetros interligando as saídas de Maringá, Paranavaí, 

Cianorte e Campo Mourão. | https://glo.bo/3a0vIrx 

 

G1 | Funai e Ibama autorizam obras para ligar Roraima ao sistema elétrico nacional, após 

10 anos 

A linha de transmissão de alta tensão, que vai levar energia de Manaus até Boa Vista, vai cruzar 

mais de 120 quilômetros de terras indígenas. | https://glo.bo/3mpOgqT 

 

G1 | Justiça autoriza retomada das obras na Praça Portugal em Bauru 

Durante as obras, a prefeitura cortou cerca de 50 árvores para implantar um novo sistema 

viário; prefeitura alega que todos os trâmites legais foram cumpridos e que será feita uma 

compensação ambiental com o plantio de 550 mudas de árvores. | https://glo.bo/3FeujMh 

 

https://glo.bo/3A6DTgq
https://glo.bo/3ovIxTa
https://glo.bo/3itk39h
https://glo.bo/3Bb2nX2
https://glo.bo/3a2Co8r
https://glo.bo/2ZOox3D
https://glo.bo/3uDJSID
https://glo.bo/3a0vIrx
https://glo.bo/3mpOgqT
https://glo.bo/3FeujMh


 

 

G1 | Obras para conter inundações em avenidas movimentadas de BH continuam apenas 

no papel 

Com a proximidade do período chuvoso, o g1 atualizou a situação de três intervenções 

importantes em grandes avenidas de BH, que foram tema de reportagens especiais em 2019. 

Em duas, as obras nem sequer começaram. | https://glo.bo/2WFmOfW 

 

G1 | Ibama emite licença para início de obras do Linhão de Tucuruí; associação indígena 

afirma não ter sido consultada sobre acordo 

Associação Waimiri-Atroari diz que não recebeu resposta do governo federal e nem da empresa 

responsável pela obra sobre a proposta de compensação socioambiental apresentada em 

agosto desse ano. Ibama diz que recebeu aval da Funai nesta terça-feira (28). | 

https://glo.bo/3BcIlLW 

 

G1 | Seplan embarga 18 obras irregulares durante fiscalização em Presidente Prudente 

Secretaria constatou falta de alvará de execução para reforma ou ampliação, totalizando 5.300 

m² de edificações em desconformidade com as normas. | https://glo.bo/3B9ZB4i 

 

R7 | Linha 10-Turquesa da CPTM tem alteração na operação para obras 

Mudança atinge a estação Utinga para substituição de trilhos entre 8h e 18h deste domingo (3). 

Intervalo entre trens é de 35 minutos. | https://bit.ly/3lacENL 

 

R7 | Terceira Ponte terá interdição parcial para realização de obras a partir desta segunda-

feira 

A interdição ocorrerá em ambos os sentidos durante a noite, entre 21h e 6h, até a próxima 

quinta-feira (07). | https://bit.ly/3Bea1jq 

 

R7 | Obras de drenagem interdita trecho da Marechal Rondon neste sábado 

Na manhã deste sábado (2), por conta das obras de drenagem da segunda etapa do Programa 

Reviva Campo Grande, será interditado totalmente o trecho da Rua Marechal Rondon, entre a 13 

de Maio e a Rui Barbosa. A previsão é liberar a via no fim da tarde do mesmo dia. De acordo 

com a Agência […] O post Obras de drenagem interdita trecho da Marechal Rondon neste 

sábado apareceu primeiro em Diário Digital. | https://bit.ly/3iyFo0R 

 

R7 | GDF inaugura duas obras de pavimentação nesta sexta-feira 

A inauguração contou com a presença do governador Ibaneis Rocha. | https://bit.ly/2Ytowlg 

 

R7 | Obras paralisadas: comerciantes contabilizam o prejuízo 

Oito a cada dez comerciantes de Ribeirão Preto tiveram prejuízos causados pelos transtornos 

das obras de mobilidade urbana. | https://bit.ly/2YaWCKt 

 

R7 | Bolsonaro vai a BH anunciar obras no metrô e Centro de Vacinas 

Presidente fará pronunciamentos na capital mineira durante cerimônia que marca os 1.000 dias 

de seu governo. | https://bit.ly/2WEfS2v 

 

Isto É Dinheiro | Presidente inaugura obras federais no Paraná 

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (1º), em Maringá (PR), de evento para marcar a 

entrega de duas obras no estado. | https://bit.ly/3uAl1p1 

 

Isto É Dinheiro | Sancionada lei que abre crédito para obras do metrô de Belo Horizonte 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, hoje (30), o projeto de lei que abre crédito de R$ 2,8 

bilhões para obras do metrô de Belo Horizonte e para a conclusão do processo de 

desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). | https://bit.ly/3mn9ANv 
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Isto É Dinheiro | Bolsonaro anuncia início das obras do linhão Manaus-Boa Vista 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje (29) o início das obras do Linhão de Tucuruí, entre as 

capitais Manaus e Boa Vista, que vai integrar o estado de Roraima ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN) de energia. | https://bit.ly/2YiOCr2 

 

Governo Federal | Governo Federal entrega obras nas regiões Sul e Centro-Oeste 

Presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado participaram de eventos em Brasília, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. | 

https://bit.ly/3mlSboz 

 

Governo Federal | Presidente Jair Bolsonaro entrega obras de modernização e ampliação 

do Aeroporto Regional de Maringá 

O terminal é um dos mais importantes do Paraná e as melhorias beneficiam região com mais de 

1 milhão de habitantes. | https://bit.ly/3uFROZF 

 

Governo Federal | Governo Federal entrega obras na região Sudeste 

Campinas, Praia Grande, Belo Horizonte, São João da Barra, Rio de Janeiro, Brejetuba e Espírito 

Santo receberam entregas do Governo Federal nesta quinta (30/9). | https://bit.ly/3D00tcu 

 

Governo Federal | No Nordeste, Presidente Jair Bolsonaro faz entregas de obras em 

comemoração aos Mil Dias de Governo 

O Presidente Jair Bolsonaro esteve na Bahia e em Alagoas onde foram entregues moradia populares e 
títulos de propriedades rurais. | https://bit.ly/3osUgl8 

 

Gazeta Web | Trecho na Gruta de Lourdes é interditado para obras de saneamento 

Rotas de ônibus que circulam na região não serão afetadas. | https://bit.ly/39Zht6h 

 

Gazeta Web | Com investimento de R$ 5 milhões, JHC autoriza obras de revitalização do 

Centro de Maceió 

Obras acontecerão em 15 ruas do comércio; dentre as melhorias, estão a adequação do 

calçadão existente através de uma rota acessível e ampliação do calçadão. | 

https://bit.ly/3uzO6Re 

 

Gazeta Web | Orçamento 2022 privilegia obras eleitoreiras e penaliza agricultura, meio 

ambiente e turismo em Alagoas 

Pastas da Saúde, dos Transportes e de construção de estradas tiveram aumentos robustos para 

a reta final da gestão de Renan Filho. | https://bit.ly/3a4FwAO 

 

Senado Federal | Acir Gurgacz defende obras de duplicação na BR-364 e de reasfaltamento 

na BR-319 

Em pronunciamento nesta quinta-feira (30), o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) fez um apelo ao 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Ministério da 

Infraestrutura para que sejam realizadas as obras de duplicação da BR-364 e de reasfaltamento 

da BR-319. | https://bit.ly/3ouuRYz 

 

Senado Federal | CMO aprova R$ 17 milhões para obras do Judiciário e do MPU; texto vai 

ao Plenário 

Desses recursos, R$ 17,1 milhões se destinam à construção, à reforma e à manutenção de 

sedes regionais do Judiciário e do Ministério Público. | https://bit.ly/3uzECFP 

 

Estradas | Obras de duplicação na MG-050 na região de Piumhi (MG) serão concluídas em 

2022 

De acordo com a concessionária AB Nascentes das Gerais, serviços tiveram investimentos de 

cerca de R$ 43 milhões. | https://bit.ly/3FoRnYS 
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Portos e Navios | Aço Brasil: Serão contratados mais de R$ 300 bi em obras de 

infraestrutura até fim de 2022, diz ministro 

Segundo ele, até agora já foram contratados R$ 80 bilhões em 74 leilões de aeroportos, portos, 

rodovias e ferrovias. | https://bit.ly/3uJdynx 

 

Portos e Navios | GNA vai iniciar obras da segunda termelétrica no Porto do Açu em 

outubro 

As obras devem começar em outubro, e a empresa já iniciou a preparação do local no qual o 

empreendimento será instalado.  | https://bit.ly/3FgJ5SP 

 

Correio Braziliense | Ibaneis entrega obras no Jardim Botânico de Brasília 

Na ocasião, o governador do Distrito Federal visitou o laboratório de reprodução in vitro e os 

novos espaços de lazer. | https://bit.ly/3miMUy2 

 

Correio Braziliense | Bolsonaro anuncia início das obras do Linhão de Tucuruí que liga 

Manaus a Boa Vista 

"Há mais de 10 anos Roraima não estava integrado com o resto do Brasil na questão 

energética", apontou o presidente nesta quarta-feira (29/9), no segundo dia de viagens em 

comemoração aos mil dias do governo. | https://bit.ly/3FerieR 

 

Correio Braziliense | Renova DF e obras em São Sebastião 

Nova fase do programa social beneficiará 500 alunos com salário. Região passa por reformas 

voltadas à acessibilidade. | https://bit.ly/3DceKD6 

 

Metrópoles | Zema diz que obras do metrô vão se tornar realidade, mas faz alerta 

A fala ocorreu em evento que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem 

partido), na Cidade Administrativa. | https://bit.ly/3A9r7hk 

 

Agência de Brasília | Avançam as obras de infraestrutura e urbanização 

GDF investe R$ 41 milhões para beneficiar 3 mil famílias de baixa renda. | https://bit.ly/3FidoID 

 

Agência de Brasília | Parquinho renovado na QNL e mais 50 vagas para Taguatinga Norte 

GDF Presente executa pequenas obras e garante mais qualidade de vida à população. 

Mobilidade e lazer também são foco das ações. | https://bit.ly/3mq4oIJ 

 

Agência de Brasília | Licitação para retomada das obras nos trechos 1 e 3 do Sol Nascente 

Com investimento estimado em R$ 53 milhões, obras devem gerar 300 empregos. | 

https://bit.ly/3a6QGoA 

 

Agência de Brasília | Início das obras do viaduto entre o Itapoã e o Paranoá 

Estrutura vai beneficiar o fluxo de 30 mil motoristas/dia; o investimento é de R$ 33 

milhões, gerando 400 oportunidades. | https://bit.ly/3DeZsgy 

 

Notícias do Acre | Em Sena Madureira, governador anuncia construção de ponte, entrega 

obras em ramal e pavimentação de ruas 

Em Sena Madureira, Cameli anunciou a construção de uma ponte sobre o Rio Iaco e ainda 

entregou mais de R$ 2 milhões em investimentos. | https://bit.ly/2WEk0Q3 

 

Notícias do Acre | Sena Madureira é beneficiada com obras de infraestrutura pelo governo 

do Estado 

O governo do Acre vai investir mais de R$ 6 milhões em obras de infraestrutura urbana e 

reformas prediais de espaços públicos nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Senador 

Guiomard, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro e Acrelândia. | https://bit.ly/3FhFpjC 
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Notícias do Acre | Governo investe R$ 36,5 milhões na duplicação da AC-405 

A obra de duplicação da rodovia AC-405 vem gerando grandes expectativas nos habitantes de 

Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, e também em milhares de moradores que 

residem em ramais, vilas e cidades vizinhas. | https://bit.ly/3FhDkUC 

 

Agência de Notícias do Paraná | Copel inicia obra de R$ 36,8 milhões para reforçar 

transmissão em Curitiba e Região 

Projeto vai aumentar a capacidade de transmissão de energia elétrica de duas importantes 

linhas que integram o Sistema Interligado Nacional (SIN): a subestação Pilarzinho, localizada em 

Curitiba, às subestações Santa Mônica, em Colombo, e Bateias, situada em Campo Largo. | 

https://bit.ly/2WFWiDb 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado vai revitalizar mais 49 quilômetros de estradas 

rurais de 12 municípios 

Investimento é de R$ 21,59 milhões, com recursos do programa Estradas da Integração, 

da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Com essas novas liberações, o Estado já 

garantiu a pavimentação de 474,37 quilômetros em 118 convênios. Os recursos somam R$ 

144,7 milhões. | https://bit.ly/2YjxMs1 

 

Agência de Notícias do Paraná | Copel inaugura hidrelétrica no Paraná que reforça geração 

de energia renovável 

Usina tem potência nominal de 29,81 megawatts, gerando energia elétrica para cerca de 100 

mil pessoas. O empreendimento fica entre Verê e São João, e foi construído em tempo recorde, 

em pouco mais de dois anos. | https://bit.ly/2Yo8klq 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de derrocagem da Palangana em Paranaguá avança 

mais uma etapa 

Nesta semana, as atividades da derrocagem no complexo rochoso, localizado no canal de 

acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, estão na porção AD04. Ao todo, a obra deve 

remover 22,3 mil metros cúbicos das formações rochosas. | https://bit.ly/3mlRuLT 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras da Cadeia Pública de Londrina entram na reta final; 

entrega será em novembro 

A nova unidade vai disponibilizar 752 novas vagas para o sistema prisional da região Norte do 

Estado. O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, esteve em 

Londrina nesta quinta-feira (30) para vistoriar as obras. | https://bit.ly/3Fg64NG 

 

Agência do Pará | Sedop apresenta detalhes do projeto de revitalização do Mangueirão 

para o público feminino 

O governo do Estado quer garantir, após as obras no estádio, um espaço mais seguro e 

confortável às torcedoras. | https://bit.ly/2WFVQVn 

 

Agência do Pará | Obra de substituição de redes contará com frentes de trabalho em 7 

bairros de Belém 

Atualmente, mais de 90% das novas redes já foram implantadas. | https://bit.ly/3DcpsJD 

 

Agência do Pará | Em Terra Santa, Governo do Estado entrega pavimentação de trecho 

urbano da PA-441 

No total, foi pavimentado 1,5 quilômetro por meio de um convênio entre a Secretaria de 

Transportes do Estado (Setran) e a Prefeitura de Terra Santa. | https://bit.ly/3FbIiCB 

Agência do Pará | NGTM avança em obras de mobilidade urbana na Grande Belém 

O Governo do Estado vem executando diversas obras por meio do Núcleo de Gerenciamento de 

Transporte Metropolitano (NGTM). | https://bit.ly/3otlxUJ 
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Agência do Pará | Reconstruído, Terminal Hidroviário de Óbidos é entregue à população 

pelo Governo do Pará 

A obra, que estava paralisada desde 2007, se junta aos seis terminais hidroviários já entregues 

pelo Estado na região Oeste. | https://bit.ly/3BhO7w0 

 

Estado de Minas | Cidade de SP define limites para barulho de obras 

Para os infratores estão previstas punições que vão de multa, que pode chegar a R$ 30 mil, até 

paralisação da obra. | https://bit.ly/3Acc5Hk 

 

Estado de Minas | Embargo de obra da Heineken em Pedro Leopoldo deixa moradores 

apreensivos 

Impactos hídricos, econômicos e arqueológicos são os mais questionados pelos moradores que 

temem a crise hídrica e a crise econômica. | https://bit.ly/3FbKQRb 

 

Portal Correio | Semana dos 1 mil dias de governo Bolsonaro tem entregas de obras e 

projetos pelo país 

Semana teve obras de mobilidade, ações para o Litoral de Natal-RN, investimentos no setor 

agrícola do RN e casa própria. | https://bit.ly/3moMfuU 

 

Portal Correio | Governo Federal entrega segunda etapa de obras em São Bernardo do 

Campo 

Sergundo o Ministério do Desenvolvimento, empreendimento contempla ainda a realização de 

obras de infraestrutura. | https://bit.ly/3iwyEki 

 

Portal Correio | Prefeito Emerson Panta inaugura complexo de obras no Heitel Santiago 

Essas ações ultrapassam os R$ 2 milhões em investimentos. | https://bit.ly/2YfPixi 

 

Portal Correio | CBTU suspende viagens entre Bayeux e Santa Rita para obras em desvio 

ferroviário 

Interdição entre Bayeux e Santa Rita será necessária para dar continuidade aos serviços de 

construção do desvio ferroviário. | https://bit.ly/3l5kLes 

 

Dcmais | Obras que totalizam R$ 26,2 mi devem ser entregues nos próximos meses 

Obras de pavimentação asfáltica, que totalizam R$ 26.257.000, recursos do Financiamento à 

Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), do governo Federal, estão acontecendo em diversas 

regiões de Ponta Grossa, e devem ser entregues entre o final deste ano e primeiros meses de 

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

 

Diário do Litoral | Obras da segunda fase do VLT avançam em vários bairros de Santos 

As intervenções da segunda fase do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) seguem em ritmo 

acelerado em várias frentes. | https://bit.ly/3D083ns 

 

São Roque Notícias | Trecho da Rodovia Raposo Tavares tem estreitamento em Brigadeiro 

Tobias para obras da CCR ViaOeste 

As interferências são necessárias para adequação do entroncamento com a rodovia Raposo 

Tavares, que está sendo duplicada no segmento do km 86+900 ao km 89+700. | 

https://bit.ly/3momWZU 

 

Correio do Estado | Obras: Trecho da Marechal Rondon e outros pontos serão interditados 

no fim de semana; confira 

Devido às obras do Reviva Campo Grande, trechos da região central serão fechados. | 

https://bit.ly/3iuByWs 
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Campo Grande News | No aniversário de Bonito, Reinaldo autoriza pavimentação da MS-

345 

Serviço vai custar R$ 56,3 milhões; governador assinou ainda autorização para mais obras na 

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

 

Campo Grande News | Em Amambai, Reinaldo anuncia pavimentação da MS-289 

Governador autorizou construção de 50 casas e entregou títulos fundiários. | 

https://bit.ly/3AaDxpd 

 

Campo Grande News | Com R$ 80 milhões, Prefeitura construirá nova Feira Central 

Pelo projeto, a construção será no local onde atualmente funciona o estacionamento do local. | 

https://bit.ly/3Ffbrg1 

 

Campo Grande News | Agetran interdita trecho da Marechal Rondon e outros pontos no 

fim de semana 

Trechos terão trânsito interrompido em razão de obras de drenagem e eventos no sábado e 

domingo. | https://bit.ly/3mhunly 

 

Campo Grande News | Ministério repassa R$ 22,7 milhões para asfaltar quatro bairros da 

Capital 

Prefeitura ainda vai receber mais R$ 15,2 milhões para construir centro turístico. | 

https://bit.ly/3A88t9p 

 

Campo Grande News | Prefeitura pede R$ 95 milhões emprestados para terminar escolas e 

lançar obras 

Obras serão nas áreas de educação, saúde, assistência social, infraestrutura e lazer. | 

https://bit.ly/3BbVF3g 

 

Campo Grande News | Aquário do Pantanal vai custar R$ 230 milhões e fica pronto em 

fevereiro 

Governo anunciou site para monitorar o andamento da obra, lançada em 2011. | 

https://bit.ly/3l6SiVG 

 

Campo Grande News | Trecho interditado para obras é ampliado na Pedro Celestino 

Via será bloqueada entre a Travessa Pepe Simioli e a Rua Eduardo Santos Pereiro, no Centro. | 

https://bit.ly/3oyxeJU 

 

Campo Grande News | Obras de revitalização bloqueiam parcialmente trecho no Parque 

dos Poderes 

Trecho da Avenida do Poeta terá o fluxo de carros permitido apenas em meia pista. | 

https://bit.ly/3A9ZYdS 

 

Campo Grande News | Secretário nacional vem a MS para discutir “consórcios” de esgoto e 

lixo 

Pedro Ronald Maranhão quer que cidades como Corumbá e Bonito acabe com “lixões”. | 

https://bit.ly/3ixoG22 
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