
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 11 a 17 de outubro 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

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

breve 

Acesse www.ibraop.org.br/xix-sinaop e confira! | https://bit.ly/3FTes6b 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Hotsite do XIX Sinaop já está disponível 

O hotsite da 19ª edição do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (XIX Sinaop) já 

está disponível. Com o tema central “Obras Públicas: Novos Desafios”, o encontro vai acontecer 

entre os dias 22 e 26 de novembro. | https://bit.ly/3lLHgWa 

 

TCE-MT | Hotsite do XIX Sinaop já está disponível para acesso; Inscrições serão abertas em 

breve 

O evento, que tem “Obras Públicas: Novos Desafios” como tema central, será realizado 

virtualmente pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e Tribunal de 

Contas da União (TCU), por intermédio do Instituto Serzerdello Corrêa (ISC), entre os dias 22 e 

26 de novembro. | https://bit.ly/3p7Wgjj 

 

TCE-GO | 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/2XkRWl8 

 

TCE-ES | TCE-ES fará acompanhamento da segunda etapa das obras do Hospital de 

Cariacica durante o contrato 

A segunda etapa das obras do Hospital Estadual Geral de Cariacica vai contar com a fiscalização 

concomitante do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), por meio de 

um acompanhamento que vai se dar ao longo de toda a execução do contrato. | 

https://bit.ly/3ANZeLN 

 

TCM-SP | Segunda palestra sobre Resíduos Sólidos aborda serviços e obras públicas na 

cidade de SP 

Dando continuidade ao ciclo de palestras sobre a temática “Resíduos Sólidos da Construção 

Civil (RCC): da geração à destinação final”, a Escola de Gestão e Contas (EGC) do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo (TCMSP) promoveu, na última sexta-feira (08/10), o segundo 

encontro, que abordou a “Utilização de Agregados de RCC nos Serviços e Obras Públicas na 

Cidade de São Paulo”. | https://bit.ly/3aOezBw 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT entrega viaduto de acesso a São José do Cedro na BR-163/SC 

Obras garantem mais conforto e segurança ao importante corredor logístico. | 

https://bit.ly/3FZhd66 

 

DNIT | DNIT atualiza gestão de resíduos sólidos na Sede e Superintendências Regionais 

Instrução Normativa prevê adoção de copos descartáveis biodegradáveis e compostagem, entre 

outras inovações. | https://bit.ly/3pfMuvp 

 

G1 | Após desabamento em Paraisópolis, Prefeitura pode antecipar obras em córrego se 

moradores deixarem o local 

Prefeito, Ricardo Nunes, visitou região e teve encontro com moradores, que pediram 

antecipação de obras no Córrego Antonico, onde tragédia ocorreu. Uma pessoa morreu e 

outras quatro pessoas foram resgatadas com ferimentos leves. | https://glo.bo/3n1s4DG 

 

G1 | Obras da Copasa são tema de reunião em Divinópolis 

Prefeitura exige que a Companhia faça o reparo imediato das vias danificadas por causa das 

obras nas redes de água e esgoto na cidade. G1 entrou em contato com a empresa. | 

https://glo.bo/3jcrjXd 

 

G1 | Conheça praias que tiveram obras de alargamento da orla como Balneário Camboriú 

Outras duas cidades de Santa Catarina receberam a intervenção. Há planos de que mais locais 

passem por esta transformação. | https://glo.bo/3aM9Pg0 

 

G1 | Campinas sanciona lei que autoriza empréstimo de R$ 200 mi para obras de 

infraestrutura e BRT 

Executivo planeja usar recursos para redes de drenagem e pavimentação de vias em 13 bairros, 

e concluir obras do corretor do BRT, que chego a ser 'entregue' em dezembro de 2020. | 

https://glo.bo/3aSsmqF 

 

G1 | Comunidade aprova obras de captação de águas pluviais no bairro Padre Aldo Bolini 

Local está recebendo galerias de captação com tubulação de 1 metro de diâmetro. | 

https://glo.bo/3pbvGFL 

 

G1 | EMTU diz que plantará 2,2 mil árvores como compensação por remoções para obras 

da segunda fase do VLT em Santos 

Projeto das obras, aprovado pela Cetesb, prevê a poda de 226 árvores no total. | 

https://glo.bo/3jb6Vpx 

 

G1 | Settrans interdita Avenida Autorama para obras da Copasa em Divinópolis 

A pasta alertou que os condutores procurem rotas alternativas. | https://glo.bo/3jdvhz4 

 

G1 | Governo anuncia investimento de R$ 1,2 bilhão para contratação de professores e 

obras em escolas do RS 

Montante será aplicado até 2022 em reformas estruturais e curriculares. Sindicato que 

representa a categoria vê dificuldade na concretização dos planos. | https://glo.bo/30uxG1z 

 

G1 | Defensoria Pública cobra da Prefeitura de Maceió celeridade em obras de 

pavimentação no Tabuleiro do Martins 

Moradores do bairro dizem que os reparos começaram no ano passado mas ainda não foram 

concluídos. | https://glo.bo/3jao7vn 
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G1 | Plano de obras do governo do RN prevê reforma de 60 escolas estaduais 

Há também investimentos para construção do Costeira Parque e dos 12 IERNs, além de uma 

Central de Delegacias em Natal e dois batalhões da PM. | https://glo.bo/3jbuEFU 

 

G1 | Prefeitura é autorizada pela Câmara a financiar até R$ 7 milhões para conclusão das 

obras da ETE em Formiga 

Projeto que autoriza a Prefeitura a pegar o crédito com a Caixa Econômica Federal foi aprovado 

na sessão da Câmara de quarta-feira (13). | https://glo.bo/3j9ozdc 

 

G1 | MPPE recomenda realização de obras de manutenção em trechos de rodovias 

estaduais, em Lagoa dos Gatos 

O g1 tentou, por meio de ligações, mas não conseguiu entrar em contato com o DER-PE até a 

publicação desta matéria. | https://glo.bo/3mW4w36 

 

G1 | Obras do piscinão da Vila Romanópolis, em Ferraz, entram em fase final 

Reservatório é promessa antiga e moradores esperam ter a rotina de enchentes transformada 

após entrega. | https://glo.bo/3n8R4cq 

 

G1 | Obras mudam trânsito na BR-277, em Matelândia, a partir de quarta-feira (13) 

Segundo a Ecocataratas, trabalhos devem durar 45 dias. Manutenção ocorrerá em trecho de um 

quilômetro, e trânsito será desviado. | https://glo.bo/3AV2Lbb 

 

G1 | Obras de duplicação alteram trânsito na Rodovia dos Minérios a partir desta terça 

(12) 

Tráfego será desviado para a via marginal esquerda; duplicação do trecho de 4,74 km da PR-

092 está 25% concluída, entre Curitiba e Almirante Tamandaré. | https://glo.bo/2YXAnIc 

 

G1 | Trânsito será alterado temporariamente na região do Lucaia a partir de quarta por 

causa de obras na região 

Bloqueio vai afetar condutores que estiverem na Rua do Lucaia e na Av. Vasco da Gama no 

sentido Av. Garibaldi. Interdição será das 23h às 5h e deve durar até o dia 20 de outubro. | 

https://glo.bo/3aN4wg4 

 

G1 | Obras de recuperação de ponte entre Araxá e Perdizes começam dia 18 de outubro e 

moradores precisarão passar por desvios 

A estrutura de madeira conhecida como "Ponte Queimada", que passa sobre o Rio Tamanduá, 

será substituída por uma estrutura de concreto. Prefeituras das duas cidades se uniram para a 

execução doa obra, que deve ficar pronta em até 90 dias. | https://glo.bo/2YVRydt 

 

G1 | Moradores de Ponta Grossa podem ficar sem água na quarta (13) por conta de obras 

da Sanepar; veja os locais 

Abastecimento pode ser afetado em 17 regiões da cidade por conta de obras na rede; sistema 

deve ser normalizado gradativamente à tarde. | https://glo.bo/2Z2glwI 

 

G1 | Prefeitura de SP retoma obras da Fábrica do Samba 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 
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G1 | Sem 'PPP do lixo', Campinas publica licitação para renovar gestão de resíduos sólidos 

Concorrência saiu no Diário Oficial desta quarta-feira e contrato atual vence em novembro. 

Prefeitura afirma que edital da parceria público-privada não tem previsão para ser lançado. | 

https://glo.bo/30AM34F 

 

G1 | Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas de Divinópolis participa de reunião 

para tratar de resíduos sólidos urbanos 

Primeiro encontro foi para coletar dados e informações sobre os municípios que integram o 

Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do Centro-Oeste Mineiro. 'Entre as iniciativas do 

consórcio ainda constam implementação do trabalho de catadores e a coleta seletiva, que visa 

reduzir consideravelmente a contaminação do solo, entre outros impactos ambientais', disse o 

presidente do Conselho Gestor de PPPs. | https://glo.bo/2XlV4gJ 

 

R7 | Após desabamento, prefeitura pode antecipar obras em Paraisópolis 

Administração municipal paga R$ 400 por mês a 1.500 famílias para que deixem moradias de 

risco sobre o córrego Antonico. | https://bit.ly/2YVWEH3 

 

R7 | Caiado lança obras do Goiás em Movimento e entrega sede para Educação e 

computadores a alunos 

Investimento do programa no município é de R$ 1,9 milhão para a reconstrução de ruas de 6 

bairros. Outras 9 cidades serão beneficiadas ainda este mês. | https://bit.ly/3n5rsge 

 

R7 | Mendes, Fávaro e Paulo Araújo cumprem agenda e anunciam obras na Guia e Sucuri 

O governo terá obras de pavimetação lingado os dois distritos. | https://bit.ly/3aOdolQ 

 

R7 | Rio recebe central de reciclagem de lixo eletrônico 

Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos ficará em Realengo, na zona oeste da capital 

fluminense. | https://bit.ly/3BVTu48 

 

Agência Brasil | Rio recebe central de reciclagem de lixo eletrônico 

Até o fim de novembro, serão dez capitais com tais pontos de descarte. | 

https://bit.ly/2YZC2wT 

 

Agência Brasil | Rio passa a contar com sistema de coleta de lixo eletrônico 

Capital fluminense é a 7ª cidade a ofertar serviço para a população. | https://bit.ly/3n8J6A2 

 

Gazeta Web | STJ autoriza retomada de obras para revitalização de açude em município do 

interior da Bahia 

Ocupantes de três imóveis vizinhos ao açude alegaram que estavam sendo perturbados pelas 

obras de revitalização. | https://bit.ly/2Z462In 

 

Gazeta Web | Lira desembarca em AL com o lançamento de obras nas BRs 316 e 416 

Deputado estará ao lado do ministro Tarcísio Gomes de Freitas assinando ordens de serviços 

que retomam trabalhos que estavam paralisados. | https://bit.ly/2YZCGuj 

 

Gazeta Web | Com a queda do FPM, prefeitos ficam reféns das obras eleitoreiras. 

Ouça análise de Arnaldo Ferreira! | https://bit.ly/3aLS2p3 

 

Correio Braziliense | Revitalização da W3 traz transtornos para comerciantes 

Obras já foram concluídas na 507, 508, 509, 510, 511 e 512 Sul; previsão é que revitalização 

seja finalizada até dezembro. | https://bit.ly/3lPCerO 

 

Metrópoles | Ponte JK será revitalizada; obras custarão R$ 44 milhões 

A Novacap publicou aviso de licitação para contratar empresa responsável pela reforma do 

cartão-postal, acesso do Plano Piloto ao Lago Sul. | https://bit.ly/3aR5yHU 
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Estradas | Retomadas as obras na Travessia Urbana de Tianguá, no Ceará 

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

desde 2011, serviços terão continuidade e serão concluídos em 2022. | https://bit.ly/3BRtp6i 

 

Estradas | Rodovia SP-255 tem acostamento interditado para obras, em Jaú 

De acordo com a concessionária Via Paulista, serviços são necessários à implantação da 

drenagem e canteiro central. | https://bit.ly/3FVXbt2 

 

Agência Brasília | Único ginásio público do Itapoã passa por reforma 

Obra será finalizada em dois meses graças investimento de R$ 152 mil do GDF. | 

https://bit.ly/3j6Z38s 

 

Agência Brasília | Obras do Adote Uma Praça começam na Esplanada Cultural 

Trecho entre o Touring e o Museu Nacional vai ganhar estacionamentos e área verde com 

espécies do cerrado. | https://bit.ly/3vk9ACf 

 

Agência Brasília | Rodoviária passa por obras de manutenção 

Revitalização do teto da plataforma superior e troca das portas dos banheiros são exemplos de 

melhorias recentes. | https://bit.ly/3AQSX2f 

 

Agência Brasília | Concretagem do viaduto fica pronta até o fim do mês 

Obra chegou a 50% de execução e previsão é entregar em julho de 2022. GDF investe R$ 30,9 

milhões e gera 400 empregos. | https://bit.ly/3AWv49y 

 

Agência Pará | São Félix do Xingu celebra ordem de serviço para a construção da ponte 

sobre o Rio Fresco 

Governador foi ao município para assinar no local a determinação para uma obra aguardada 

por décadas por São Félix que tem o maior rebanho de gado do Estado. | https://bit.ly/2YYeaud 

 

Agência Pará | Em Belém, Estado inicia obras de pavimentação nos bairros do Tapanã, Una 

e Tenoné 

Obras nos três bairros da capital paraense já iniciaram. | https://bit.ly/3n86OMu 

 

Agência Pará | Estado assegura pavimentação asfáltica da rodovia PA-380 e garante novas 

obras em Nova Timboteua 

O Estado investirá quase R$ 7 milhões na obra, que tem prazo de 12 meses para ser finalizada, 

com recursos do tesouro estadual. | https://bit.ly/3DVCBab 

 

Agência de Notícias do Paraná | DER/PR promove nova edição do Infrashow sobre pontes, 

trincheiras e viadutos 

Palestras serão transmitidas pelo Youtube no dia 19, discutindo o gerenciamento das obras de 

arte especiais – como pontes, viadutos, trincheiras e passarelas – no DER e no DNIT, bem como 

inspeção e mapeamento. Evento é aberto ao público em geral. | https://bit.ly/3DRPvGf 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo inicia obras de mais um centro de apoio 

psicológico a servidores da Segurança 

A nova unidade, em Curitiba, visa melhorar o atendimento com intuito de prevenir e cuidar da 

saúde mental de policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciários e peritos 

oficiais, além de seus familiares. | https://bit.ly/2YZ7HPJ 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras da Sanepar melhoram distribuição de água em 

Maripá 

Companhia está investindo cerca de R$ 400 mil na implantação de 2,3 quilômetros de novas 

tubulações para atender à demanda crescente de consumo na cidade. Investimentos são de R$ 

400 mil, com recursos próprios. | https://bit.ly/3aMD2Hl 
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Notícias do Acre | Governo lança pacote de obras no município de Xapuri 

Mais de R$ 66 milhões. Esse é o montante correspondente ao investimento que será aplicado 

no município de Xapuri durante os próximos meses. | https://bit.ly/2YYk5PX 

 

Notícias do Acre | Governo entrega obras de melhorias do sistema de abastecimento de 

água de Acrelândia  

O investimento foi de mais de R$ 4 milhões, recursos de convênio com a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa). | https://bit.ly/2Z0puW2 

 

Portal Correio | Estado e prefeitura anunciam obras e investimentos para Campina Grande 

Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), vai anunciar um pacote de obras, após o 

feriadão; Estado já se adiantou. | https://bit.ly/3jdQZCT 

 

Portal Correio | Prefeito Matheus Bezerra fecha o lixão municipal em ato simbólico 

OPrefeito Matheus Bezerra materializou o que oficialmente o município já estava praticando 

desde o início da gestão: o fechamento do lixão municipal. | https://bit.ly/3jdK50t 

 

Diário do Litoral | Bertioga entrega obras da Nicolau Miguel Obeidi e anuncia construção 

de nova praça no Vista Linda 

Ruas do bairro devem receber também investimentos em drenagem e redutores de velocidade. | 

https://bit.ly/2XoQmPi 

 

Diário do Litoral | Atenção: Importante avenida de Guarujá passará por obras a partir de 

segunda (18) 

Empresa executará a instalação de caixa de concreto, macromedidor e conjunto hidromecânico 

de tubulações, a fim de finalizar a interligação de redes novas de distribuição de água em redes 

existentes. | https://bit.ly/3FTrEbd 

 

Diário do Litoral | Trecho de rua em Santos terá bloqueio a partir de terça-feira para obras 

do VLT 

As intervenções no trecho da Rua Campos Melo devem se estender até o dia 2 de dezembro. | 

https://bit.ly/3FXtyrm 

 

Diário do Litoral | Em Praia Grande, vias do Canto do Forte são interditadas para obras 

Bloqueios acontecem entre os dias 14 e 16 de outubro. | https://bit.ly/3aQTYfO 

 

Diário do Litoral | À CPI das Cavas, técnico da Cetesb diz que obra foi regular e não 

oferece riscos 

Processo de licenciamento e possíveis problemas ambientais decorrentes do projeto foram 

abordados. | https://bit.ly/3jaZjn7 

 

Campo Grande News | Obras interditam cruzamento da Rui Barbosa com a Fernando 

Corrêa da Costa 

Trecho será interditado nesta quinta-feira (14) e previsão é que obras durem 40 dias. | 

https://bit.ly/3BR9Z1x 

 

Campo Grande News | Em Maracaju, Reinaldo anuncia pacote de obras de quase R$ 60 

milhões 

Governador autorizou primeira etapa da pavimentação da MS-162, conhecida como Estrada da 

Picadinha. | https://bit.ly/3lPKubi 

 

Campo Grande News | Capital terá coleta gratuita de eletrônicos e eletrodomésticos em 

casa 

Prefeitura fará parceria com iniciativa privada para criar site de agendamento e coleta. | 

https://bit.ly/3n5bwuu 
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Campo Grande News | Secretário do Meio Ambiente vem a MS entregar caminhões para 

coleta seletiva 

Campo Grande, Costa Rica e Jardim recebem visita do secretário hoje. | https://bit.ly/3ASkZtU 
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