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 IBRAOP  

 

IBRAOP | Estão abertas as inscrições para o XIX Sinaop |  

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 

Públicas – o XIX SINAOP. Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas e demais 

servidores dos órgãos de controle envolvidos com obras públicas dos governos federal, 

estadual e municipal já podem se inscrever pelo hotsite do evento – www.ibraop.org.br/xix-

sinaop! | http://bit.ly/3Cgy5Th 

 

IBRAOP | Ibraop instituiu Comissão Gestora para analisar e produzir Notas Técnicas 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), por meio do Ato 002/2021 de sua 

Diretoria Executiva – criou uma Comissão Gestora de Notas Técnicas. O mesmo ato disciplina a 

elaboração dessas produções técnicas. | https://bit.ly/3porxyB 

 

IBraop | Ibraop irá retomar participação em atividades presenciais 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) autorizou a retomada de 

participação em atividades presenciais a partir desta quinta-feira, dia 21 de outubro. O Ato nº 

003/2021 da Diretoria Executiva considera o atual cenário pandêmico e as recomendações dos 

órgãos estatais. | https://bit.ly/3E5nI5h 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Falta de exigência de garantia por asfaltamento mal realizado causa prejuízo 

superior a 5,2 milhões ao Estado 

Ex-dirigentes da Agetop foram multados pelo TCE-GO. | https://bit.ly/3B9NFiu 

 

Atricon | TCU+Cidades debate obras públicas e nova Lei de Licitações 

O Diálogo Público TCU+Cidades deste mês vai debater as obras públicas sob a ótica da nova Lei 

de Licitações, com foco nos principais aspectos para realização de uma obra pública, como 

estudo de viabilidade, planejamento, elaboração de plano de necessidades, entre outrosPor 

Secom TCU19/10/2021. | https://bit.ly/3m819Xy 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | TCU+Cidades debate obras públicas e nova Lei de Licitações 

O Diálogo Público TCU+Cidades deste mês vai debater as obras públicas sob a ótica da nova Lei 

de Licitações, com foco nos principais aspectos para realização de uma obra pública, como 

estudo de viabilidade, planejamento, elaboração de plano de necessidades, entre outros. | 

https://bit.ly/3EfemE2 
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TCE-MG | 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/3Bale3Q 

 

TCE-MS | TCE-MS apresenta Programa de Resíduos Sólidos no Piauí 

O engenheiro ambiental do TCE-MS, Fernando Bernardes, destacou que a apresentação foi bem 

recebida, por ser um projeto referência para todo o País. | https://bit.ly/3vFiWIM 

 

TCE-GO | Falta de exigência de garantia por asfaltamento mal realizado causa prejuízo 

superior a R$ 5,2 milhões ao Estado 

Ex-dirigentes da Agetop foram multados pelo TCE-GO. | https://bit.ly/3Ed3Kpu 

 

TCE-PR | Suspensa licitação de Londrina para projetos de obras em escolas municipais 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu medida cautelar que suspende a 

licitação do Município de Londrina (Região Norte) para contratar empresa para elaboração de 

projetos de reforma e ampliação de cinco escolas municipais. | https://bit.ly/3CalXU4 

 

TCE-PR | Servidores dos TCs podem participar de concurso de vídeos sobre obras públicas 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) lançou o 1º Concurso de Vídeos 

sobre Obras Públicas, destinado aos auditores dos Tribunais de Contas brasileiros e aos 

associados à entidade. | https://bit.ly/3B8LDyX 

 

TCE-SP | Fiscalização do Tribunal de Contas vistoria 140 obras paradas no Estado de SP 

A ação englobou a vistoria surpresa, ou seja, sem aviso prévio, em obras paradas e envolveu 

um corpo técnico de 140 Agentes da Fiscalização do TCESP, que já realizam o 

acompanhamento contratual das obras que foram vistoriadas. | https://bit.ly/3jxHtum 

 

TCE-SP | Tribunal de Contas fiscaliza obras paradas em 113 cidades em todo o Estado de 

SP 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, nesta quinta-feira (21/10), 

fiscalização ordenada para averiguar o andamento e as condições de obras realizadas com 

recursos públicos. A ação, com início às 9h00, tem foco nas áreas da Saúde, Educação e 

Infraestrutura na Capital, na Região Metropolitana, no interior e no litoral paulistas (acompanhe 

em tempo real). | https://bit.ly/3GhMzVn 

 

TCE-MA | Entidades começam a elaborar Plano de Ação para enfrentamento da questão 

dos lixões 

A partir do início do próximo ano, será posto em prática um Plano de Ação pelas 20 entidades 

signatárias do Termo de Cooperação assinado em setembro passado, voltado para a 

implementação de programas e ações interinstitucionais para a educação e fiscalização da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. | https://bit.ly/3vFXnHY 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT executa obras de manutenção em rodovias federais do Paraná 

Pontes e viadutos rodoviários também recebem serviços de conservação. | 

https://bit.ly/3B7FhzP 

 

DNIT | Governo Federal avança nas obras de renovação da infraestrutura rodoviária do 

sudoeste goiano 

Região destaque no agronegócio brasileiro recebe serviços na BR-060, na BR-158 e na BR-364. | 

https://bit.ly/2ZhMC2s 
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DNIT | Governo Federal assina ordem de serviço para obras na BR-416/AL e publica aviso 

de licitação para melhorias na BR-316/AL 

Ações foram realizadas durante visita do ministro da Infraestrutura a Alagoas. | 

https://bit.ly/3jzBIwp 

 

DNIT | DNIT finaliza obras nas Variantes de Frios e de Umirim, no Ceará 

Serviços nos novos traçados da BR-222/CE vão melhorar a conexão entre os municípios de 

Fortaleza e de Sobral. | https://bit.ly/3GjExvq 

 

DNIT | DNIT assina Ordem de Serviço para obras de restauração na BR-158/PA 

Equipes da Autarquia executarão restauração da pista de rolamento, a construção de 

acostamento, além de melhoramentos em geometria de curvas. | https://bit.ly/3GeckWV 

 

DNIT | Ministro da Infraestrutura e diretor-geral do DNIT visitam obras do Porto de Maceió, 

em Alagoas 

Construção do terminal de passageiros deve ser concluída ainda neste semestre. | 

https://bit.ly/3vDzPUe 

 

Governo Federal | Governo Federal vai investir R$ 75 milhões para recuperar rodovia que 

corta o Alagoas 

Ordem de serviço garante recuperação de mais de 27 quilômetros da BR-416/AL entre 

Ibateguara e Colônia Leopoldina. Já edital de licitação prevê contratação de projetos na BR-316-

AL. | https://bit.ly/3B4HbkQ 

 

Governo Federal | BR-364 tem 53 quilômetros revitalizados em Goiás 

Serviços favorecem o desenvolvimento do país, além de aumentar a segurança dos usuários. | 

https://bit.ly/3ni04vy 

 

Governo Federal | Governo Federal entrega duplicação da rodovia BR-050 

A entrega possibilitará aos motoristas uma viagem mais rápida e segura, além de facilitar o 

escoamento da produção agroindustrial do interior de Goiás. | https://bit.ly/3mbQDhS 

 

Governo Federal | Inaugurada a última etapa da obra física do Eixo Norte do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco 

O evento realizado na cidade de São José de Piranhas, na Paraíba, faz parte da Jornada das 

Águas. | https://bit.ly/30WtsAe 

 

G1 | Mergulhadores realizam trabalhos subaquáticos nas obras da Ponte dos Barreiros 

Eles estão na fase de limpeza das colunas para, posteriormente, começar o serviço de 

recuperação submersa das estruturas. A previsão inicial é que as obras durem cerca de 12 

meses. | https://glo.bo/3CeqiFD 

 

G1 | Avenida Lydio Martins Correa, em Guarujá, tem trecho interditado para obras da 

Sabesp 

Serviços serão executados durante o dia, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Aos finais de 

semana, o trânsito será liberado normalmente. | https://glo.bo/3Gl7N4I 

 

G1 | Campinas publica lei que autoriza empréstimo de R$ 200 milhões para obras públicas 

de infraestrutura 

Texto da sanção do prefeito Dário Saadi foi publicado nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial. 

| https://glo.bo/2ZqCWmH 
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G1 | Avenida Presidente Kennedy tem trecho interditado para obras de pavimentação em 

Praia Grande 

Interdição acontece na altura do bairro Tupi e vai até o dia 26 de novembro. | 

https://glo.bo/2ZdHWL8 

 

G1 | Rua do Parque Itajaí tem bloqueio para obras de manutenção na rede de esgoto em 

Campinas 

Interdição acontece na manhã desta segunda-feira (25), no trecho da Severo Gomes, das 8h às 

12h. Linha de ônibus 212 será afetada. | https://glo.bo/3BaJ2V6 

 

G1 | Segunda fase do VLT terá 11 trechos de obras em Santos 

Novo trecho do VLT ligará a Linha 1 Barreiros-Porto, a partir da estação Conselheiro Nébias, até 

a região central de Santos. Previsão é que ele comece a operar no final de 2022. | 

https://glo.bo/3nnUAzI 

 

G1 | TCE encontra obras atrasadas em 12 cidades do centro-oeste paulista 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) voltou a fazer fiscalização presencial e agentes do órgão 

visitaram mais de cem municípios do estado. Veja cidade da região que apresentaram 

problemas. | https://glo.bo/3BbK7fi 

 

G1 | Ricardo Nunes veta projeto de lei que proíbe inauguração de obras inacabadas na 

cidade de São Paulo 

Prefeito de São Paulo argumentou que projeto de lei é inconstitucional, já que viola o princípio 

da separação de poderes. | https://glo.bo/3vFWxel 

 

G1 | TCE realiza vistoria surpresa em cinco obras paradas em Santos, Cubatão e Itanhaém 

Objetivo é checar as condições dos empreendimentos e o quanto estão gerando em gastos com 

manutenção, conservação e segurança. | https://glo.bo/3GhW0UN 

 

G1 | 'Em dois meses, o serviço estará em execução', diz Cart sobre obras em ponte 

desmoronada sobre o Rio Santo Anastácio há quase 6 anos 

Concessionária de rodovias informou que contratação de empreiteira está em andamento. 

Dispositivo danificado fica na divisa entre Presidente Venceslau (SP) e Marabá Paulista (SP). | 

https://glo.bo/3EdWc5E 

 

G1 | Obras na BR-277 alteram o trânsito em Cascavel no fim de semana 

Segundo a Ecocataratas, obras de conservação ocorrerão no sábado (23) e domingo (24), no 

viaduto do km 581. Em alguns períodos, trânsito será interditado. | https://glo.bo/3jzJgzo 

 

G1 | Rua no Centro de Fortaleza tem trecho bloqueado para obras da Estação das Artes 

Condutores que trafegam na Rua General Sampaio em direção à Avenida Presidente Castelo 

Branco devem ficar atentos aos desvios. | https://glo.bo/2Zi2jqo 

 

G1 | Viadutos serão interditados parcialmente no final de semana para obras de 

infraestrutura em Feira de Santana; veja 

Viadutos Deputado Wilson da Costa Falcão e Francisco Pinto serão interditados para instalação 

de sinalização nas vias e instalação de drenos. | https://glo.bo/3ns6fxc 

 

G1 | TCE fiscaliza com vistoria surpresa 140 obras paradas em todo o estado de SP 

Fiscalização ordenada, espécie de operação in loco feita por fiscais do Tribunal de Contas do 

Estado, abrangerá 114 municípios paulistas, incluindo a capital; foco são obras nas áreas da 

saúde, educação e infraestrutura. | https://glo.bo/3pAdw0K 
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G1 | Obras são realizadas para evitar e corrigir transtornos causados pela chuva na zona 

rural de Divinópolis 

Confira o que já foi feito nas comunidades de Furtados, Ferrador, Boa Vista e Perobas. | 

https://glo.bo/3E9VGFU 

 

G1 | Obras na Barreira do João Guarda podem iniciar até dezembro, diz Prefeitura de 

Guarujá 

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, o Estado anunciou a verba de R$ 23 milhões para a 

recuperação do local. Para que haja a celebração do convênio, é necessário que o projeto 

técnico seja aprovado. | https://glo.bo/3psOeSe 

 

G1 | Crédito adicional de R$ 5,5 milhões é aprovado para realização de obras em 

Divinópolis 

Abertura aprovada na terça-feira (19), durante sessão da Câmara, será realizada nas secretarias 

de Operações e Serviços Urbanos e de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento. | 

https://glo.bo/3nst2Ji 

 

G1 | Rua do Bairro Vitorino Braga em Juiz de Fora é interditada nesta quinta-feira para 

obras da Cesama 

A interdição será no trecho entre as vias Vitorino Braga e Raulina Magalhães. Veja as opções de 

desvio. | https://glo.bo/3CawX3O 

 

G1 | Obras interditam faixa de ônibus na avenida Bady Bassitt em Rio Preto 

Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae) realiza a partir desta quarta-feira (20) a 

substituição de um trecho da rede de esgoto. Motoristas devem redobrar a atenção. | 

https://glo.bo/3vJCL1Q 

 

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 | Bertioga investirá cerca de R$ 18 milhões em obras de pavimentação do Chácaras 

O investimento é três vezes maior que o valor do pacote atual em execução. | 

https://glo.bo/3vTfnz3 

 

G1 | Acesso Norte é interditado para realização de obras em Juiz de Fora 

A intervenção ocorre na avenida Garcia Rodrigues Paes, no sentido Centro/Bairro, no trecho 

localizado entre a ponte do Bairro Barbosa Lage. | https://glo.bo/3nmqwV3 

 

G1 | Obras interditam trânsito até sexta-feira na Avenida Beira Rio em Ubá 

O trecho está fechado desde segunda-feira (18), das 7h30 às 18h. Veja as orientações da 

prefeitura. | https://glo.bo/3vNcRdp 

 

G1 | Alça de acesso do Rodoanel em Itaquaquecetuba será interditada para obras nesta 

terça-feira 

Bloqueio será poucos metros à frente da praça de pedágio na noite desta terça-feira. | 

https://glo.bo/3m9tE78 

 

G1 | Trecho entre rua e avenidas de Santos será interditado para obras do VLT 

Segundo a prefeitura, interdição começará na terça-feira (19), e deve seguir até 2 de dezembro. 

| https://glo.bo/3BbpD6v 
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G1 | Prefeitura assina ordem de serviço para retomada de obras na Avenida Olímpio 

Rafagnin, em Foz do Iguaçu 

Obras foram paralisadas em 2016 por causa de irregularidades identificadas pela Operação 

Pecúlio. Custo será de R$ 8,6 milhões e sete quilômetros devem ficar prontos em sete meses. | 

https://glo.bo/3jzMxi9 

 

R7 | Governo federal anuncia R$ 280 milhões para obras hídricas no RN 

Ministro Rogério Marinho disse esperar colaboração do governo do estado para liberar 

empreendimentos. | https://bit.ly/3meWXoQ 

 

R7 | TCE identifica 641 obras paradas ao custo de R$ 11,4 bi no estado de SP 

Visitas-surpresa do Tribunal de Contas acontecem na capital e outras 113 cidades na região 

metropolitana, no interior e no litoral. | https://bit.ly/3jDbRnh 

 

R7 | Bolsonaro inaugura obras no Nordeste nesta quinta-feira 

Presidente estará na cerimônia de entrega da última etapa da obra de Integração do Rio São 

Francisco. | https://bit.ly/3BfNFNE 

 

Isto É Dinheiro | Presidente inaugura obras de integração do São Francisco na Paraíba 

A inauguração aconteceu em São José de Piranhas, na Paraíba, durante evento da Jornada das 

Águas. | https://bit.ly/2XFBV9A 

 

Agência Brasil | Ministro anuncia estudos para criação do Canal do Sertão Baiano 

Obra deverá beneficiar mais de um milhão de pessoas. | https://bit.ly/3GkDVW6 

 

Senado Federal | Política de incentivo à reciclagem de lixo é aprovada na CMA e vai a 

Plenário 

A Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA) aprovou nesta quarta-feira (20) proposta da 

Câmara dos Deputados que cria uma política de incentivo às atividades de reciclagem de lixo. | 

https://bit.ly/3EcP1uM 

 

Correio Braziliense | Obras do viaduto de Sobradinho estão próximas de se tornar 

realidade 

No valor de R$ 34 milhões, a obra fará parte do Complexo Viário Joaquim Roriz, na Saída Norte. 

Início está previsto para o semestre de 2022, com previsão de término em até 12 meses. | 

https://bit.ly/3CgjtDy 

 

Correio Braziliense | Obras no Autódromo de Brasília tiveram início nesta terça-feira 

(19/10) 

O objetivo do GDF é receber a competição da Stock Car ainda este ano. A primeira etapa das 

reformas consiste na revitalização das pistas de Automobilismo. | https://bit.ly/3Baa4Mv 

 

Estradas | Obra na rodovia PR-650 deve eliminar problemas com enchentes 

De acordo com o DER-PR, além de melhorar a drenagem nos locais, será elevada a altura do 

pavimento, o que deve evitar bloqueio de acesso à rodovia em eventuais enchentes. | 

https://bit.ly/3b7TF0A 

 

Estradas | Retorno na Washington Luís (SP-310) terá interdição parcial para obras 

De acordo com a concessionária Eixo SP, serviços serão realizados durante três noites, entre 

Santa Gertrudes e Cordeirópolis, no interior paulista, a partir desta quarta (20). | 

https://bit.ly/3pyZVXI 

 

Estradas | Concessionária realiza obras de melhorias no Sistema Trabalhadores 

De acordo com a Ecopistas, responsável pelas rodovias Ayrton Senna da Silva e Carvalho Pinto, 

serviços serão feitos até sexta (22). | https://bit.ly/3b4EVj1 
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Metrópoles | Ibaneis visita obras do autódromo: “Trabalhar para receber corridas neste 

ano” 

O primeiro passo da obra é construir uma pista teste para aprovação da Federação de 

Automobilismo do DF. | https://bit.ly/3E9RGoS 

 

Metrópoles | Governo federal libera R$ 10 milhões para obra que dura 70 anos no RN 

O ministro do Desenvolvimento Regional assinou ordem de liberação de recursos para a obra 

da Barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte. | https://bit.ly/3nsl2rE 

 

Agência Brasília | Segurança e conforto com a chegada do asfalto no Incra 9 

São R$ 800 mil de investimento com obras de pavimentação que vão beneficiar mais de 20 mil 

moradores. | https://bit.ly/3vIgpgR 

 

Agência Brasília | Sinal aberto para obras do viaduto de Sobradinho 

Recursos de R$ 34 milhões estão garantidos pela União; estrutura vai beneficiar mais de 50 mil 

motoristas, além de empregar centenas de pessoas. | https://bit.ly/2XFH9Ce 

 

Agência Brasília | SOF Sul vai receber R$ 52 milhões em infraestrutura 

Licitação dos serviços será 16 de novembro; estimativa é que sejam gerados cerca de 400 

empregos. | https://bit.ly/3m9HIO3 

 

Agência Brasília | Paranoá ganha UPA com capacidade de atender 4,5 mil pessoas por mês 

Equipamento chega para desafogar emergência do hospital regional com sala de raios-X e 

laboratório de exames. | https://bit.ly/3vDMIO6 

 

Correio do Estado | Obras de recapeamento da Sete de Setembro ampliam interdição até a 

José Antônio 

Obras fazem parte do Reviva Campo Grande e liberação das vias é prevista para uma semana. | 

https://bit.ly/3pBUiYs 

 

Correio do Estado | Período chuvoso traz nova onda de buracos nas ruas em Campo 

Grande 

Por causa das precipitações, obras de tapa-buraco e manutenção de vias não pavimentadas 

estão comprometidas. | https://bit.ly/3EcMpNl 

 

Campo Grande News | Interdição de trecho da Sete de Setembro é ampliada e segue por 

uma semana 

Apenas calçadas estarão liberadas entre a Rua Padre João Crippa e José Antônio. | 

https://bit.ly/3Eg5nCJ 

 

Campo Grande News | Por R$ 12,6 milhões, empreiteira vai restaurar rodovia entre Jardim 

e Bonito 

Obras serão executadas por empresa de Mato Grosso do Sul ao longo de 13,5 km. | 

https://bit.ly/3m9kjMO 

 

Campo Grande News | À prefeita, governador anuncia asfalto da “Estrada da Balsinha” 

para 2022 

Pavimentação de 31 km foi reivindicada hoje por representantes de Naviraí em encontro com 

Reinaldo. | https://bit.ly/3Biu1k5 

 

Campo Grande News | Construtora de GO vence licitação de R$ 47,4 milhões para asfaltar 

MS-345 

Serão pavimentados 28 km da Estrada do 21; não há prazo para o início das obras. | 

https://bit.ly/3nlzySc 
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Campo Grande News | Rua Sete de Setembro vai ficar com trecho fechado por uma semana 

Em razão das obras do Reviva, algumas linhas de ônibus também tiveram a rota alterada. | 

https://bit.ly/3BdHVnC 

 

Campo Grande News | Rua 7 de Setembro fica com quadra fechada para obra de 

recapeamento 

Hoje houve liberação de trecho em obras na Rui Barbosa entre a Avenida Afonso Pena e rua 

Barão do Rio Branco. | https://bit.ly/3GiF40x 

 

Campo Grande News | Revitalização do Morenão será lançada com pacote de R$ 120 

milhões no esporte 

Reforma do estádio deve custar R$ 9,5 milhões; governo deve anunciar ainda ampliação do 

Bolsa Atleta. | https://bit.ly/3CdVHrX 

 

Campo Grande News | Prefeitura fecha trechos de 2 ruas para obras do Reviva nesta terça-

feira 

Obras de recapeamento devem durar quatro dias nos dois trechos que ficarão totalmente 

fechados. | https://bit.ly/3BfVdQu 

 

Campo Grande News | Com obras na Rui Barbosa, Consórcio Guaicurus muda rota de 39 

linhas de ônibus 

Mudança no itinerário das 39 linhas é valido todos os dias até o fim das obras na Rui Barbosa. | 

https://bit.ly/2ZkVFjP 

 

Agência Pará | Obras da PA-279, no sudeste do Pará, chegam ao trecho de Água Azul do 

Norte e Tucumã 

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), continua com os 

trabalhos de requalificação da PA-279, no sudeste do Pará. | https://bit.ly/2ZqCchq 

 

Agência Pará | Obra da PA-287 já tem 5 KMs de pavimentação concluída 

A obra de construção e pavimentação de mais de 37 quilômetros da PA-287, no Sul do Pará, 

segue com vários serviços que incluem implantação de acostamento, construção de sub-base, 

base, alargamento da pista, imprimação da via (primeira camada de asfalto), aplicação de 

asfalto, entre outros. | https://bit.ly/3GvBe4q 

 

Agência Pará | Setran garante pavimentação dos últimos nove quilômetros da PA-275 até o 

final deste ano 

Rodovia paraense é considerada um estratégico corredor logístico para o escoamento da 

produção do agronegócio e da mineração no sudeste paraense. | https://bit.ly/3mdf7HS 

 

Agência Pará | Estado assina convênios com a Prefeitura de Soure para obras na área 

urbana 

A parceria entre os governos estadual e municipal resultará na construção de praça, quadra e 

sistema de abastecimento de água. | https://bit.ly/3jAG8TX 

 

Agência Pará | Estado já entregou oito e continua obras em 17 terminais hidroviários no 

Pará 

Segundo a CPH, dos 144 municípios paraenses, 50,3% são atendidos pelo modal hidroviário, e 

25% deles, ou seja, 31 municípios dependem dos rios para o transporte de pessoas e cargas. | 

https://bit.ly/3Gfhvpv 
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Notícias do Acre | Obra do Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, será entregue em 

novembro 

A obra no hospital conta com o investimento de mais R$ 1,5 milhão do governo do Acre, por 

meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), sendo executada pela Secretaria de Estado de 

Infraestrutura (Seinfra). | https://bit.ly/3b9z9fX 

 

Notícia do Acre | Estado investe mais de R$ 36 milhões em obra de duplicação da rodovia 

AC-405 

A obra está orçada em mais de R$ 36,5 milhões e vai garantir mais trafegabilidade. | 

https://bit.ly/3b7jrll 

 

Notícias do Acre | Reformas de aeródromos fortalecem setor aeroportuário no Vale do 

Juruá 

Somente no Juruá, são mais de R$ 12 milhões investidos no ramo, com as reformas e 

manutenção dos aeródromos de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó. O 

Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) vem executando as ações. | 

https://bit.ly/3Gwq67t 

 

Notícias do Acre | Governo avança na recuperação da Rodovia AC-407 em Cruzeiro do Sul 

A obra vai garantir mais trafegabilidade na região. | https://bit.ly/3jBHVrM 

 

Agência de Notícias do Paraná | IAT abre envelopes de habilitação das empresas que 

disputam as obras de Matinhos nesta terça 

Etapa de habilitação trata da análise de documentação para contratação da empresa 

especializada a realizar as obras de recuperação da orla de Matinhos. Transmissão será pelo 

canal do YouTube da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, o Portal Sedest. 

| https://bit.ly/3ElloHL 

 

Agência de Notícias do Paraná | Dentro do Lixo 5.0, empresa começa a fazer objetos a 

partir das cinzas da Usina de Roncador 

As cinzas são provenientes do tratamento dos resíduos sólidos urbanos de quatro municípios 

do Centro-Oeste do Estado. Os materiais produzidos com as cinzas podem ser utilizados em 

algumas construções civis. É um projeto que integra o Lixo 5.0. | https://bit.ly/2XIUhXg 

 

Estado de Minas | Ex-prefeito atribui a ex-secretário responsabilidade por obras 

investigadas 

Ex-prefeito de Mariana, Duarte Gonçalves Júnior foi o sabatinado da vez na CPI das Obras, que 

investiga 80 intervenções feitas na cidade mineira. | https://bit.ly/3GjcwUB 

 

Estado de Minas | Uberaba destaca cinco obras após prever orçamento de R$ 1,6 bilhão 

Com exclusividade, prefeitura divulgou também quais são outras prioridades a partir destes 

recursos; confira a lista. | https://bit.ly/3pAmUS0 

 

Estado de Minas | BH pede mais R$ 39 milhões ao Governo de Minas para Tereza Cristina 

Em reunião, na capital, prefeitura pediu R$ 101 milhões para obras que lhe cabem na cidade. 

Contagem deve receber R$ 92 mi e aguarda verba para começar. | https://bit.ly/3jCTZc9 

 

Estado de Minas | TC-SP identifica 641 obras paradas ao custo de R$ 11,36 bi no Estado de 

São Paulo 

As visitas-surpresa acontecem na capital e em outras 113 cidades na região metropolitana, no 

interior e no litoral paulistas. | https://bit.ly/3maQbRe 
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Engeplus | DNIT retomará obras na Serra da Rocinha e trânsito voltará a funcionar em 

sistema de comboio 

As obras na Serra da Rocinha, na BR-285, em Timbé do Sul, serão retomadas. | 

https://bit.ly/3Cg0RDK 

 

Engeplus | Prefeitura e Casan entregam obras em Nova Veneza 

As duas obras foram realizadas através de convênio com o Governo do Estado. | 

https://bit.ly/3pJQxQK 

 

Portal Correio | No MDR, Lígia cobra obras hídricas e medidas para zerar fila do Bolsa 

Família 

Ela cobrou medidas para zerar a fila de espera do Bolsa Família, a construção do Terceiro Eixo 

da Transposição do Rio São Francisco (Ramal Piancó) e mais barragens no Estado, além de 

cisternas e poços artesianos com a implantação de dessalinizadores a fim de garantir o 

abastecimento de água aos paraibanos. | https://bit.ly/3npSRd7 

 

Portal Correio | Prefeito de Bananeiras comemora 142 anos de emancipação com a entrega 

de obras 

“A festa é de Bananeiras e a população quem recebe todos os presentes”, afirmou Matheus 

Bezerra. | https://bit.ly/3Ej0nNw 

 

Portal 27 | Governo Casagrande anuncia início das obras de recuperação em Meaípe 

Um dos balneários mais charmosos e conhecidos do Estado, a região de Meaípe vai ganhar 

obras de recuperação realizadas pelo governo Renato Casagrande. | https://bit.ly/2ZjGIOD 

 

Portal 27 | Casagrande anuncia novas obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário 

Serão investidos R$ 16,3 milhões na construção de reservatório de amortecimento de cheias e 

parque linear, além da limpeza, retificação e ampliação da calha do rio. | https://bit.ly/2Zlj5F6 

 

Dcmais | Obras entre Parque dos Sabiás e Jd. Pontagrossense estão 60% concluídas 

O investimento é de cerca de R$ 1,5 milhão em uma via alternativa à Rua Siqueira Campos. | 

https://bit.ly/3bbhPY4 

 

Diário do Litoral | Zona Noroeste: Obra deve melhorar fluxo de águas de chuva e maré alta 

em Santos 

O ponto enfrenta dificuldade de escoamento devido a um estrangulamento nos dutos que 

recebem o fluxo da Rua Sebastião Brasil e da travessa de mesmo nome. | https://bit.ly/3Bf5JYc 

 

Diário do Litoral | Trabalhos subaquáticos têm início nas obras da Ponte dos Barreiros 

Mergulhadores estão na fase de limpeza das colunas para, posteriormente, começar o serviço 

de recuperação submersa das estruturas. | https://bit.ly/3npWdNf 

 

Diário do Litoral | Segunda fase do VLT prevê a abertura de 11 frentes de obras 

Trecho Conselheiro Nébias-Valongo terá importantes serviços de infraestrutura executados na 

região central de Santos. | https://bit.ly/3nwiWr1 

 

Diário do Litoral | Ciclofaixa está com 65% dos serviços executados em Guarujá 

Intervenções seguem aceleradas. Equipamento deve ser entregue até a próxima temporada de 

verão. | https://bit.ly/3jB74mo 

 

Diário do Litoral | Guarujá encaminha ao Estado projeto técnico para obras de contenção 

no Morro da Barreira 

Serviços devem ser iniciados até dezembro. | https://bit.ly/3GoIcI8 
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Infonet | Orla: obras cumprem decisão que proíbe tráfego de veículos na areia 

O Ministério Público Federal (MPF) considera que as obras de requalificação da Rodovia Inácio 

Barbosa, conhecidas como projeto “Orla Sul”, atendem a decisão judicial que obriga o Governo 

do Estado de Sergipe a instalar barreiras físicas que impeçam o acesso de veículos à faixa de 

areia. | https://bit.ly/2ZmUlfD 

 

 

https://infonet.com.br/noticias/cidade/justica-proibe-trafego-de-veiculos-na-areia-das-praias-de-aracaju/
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