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- 8 a 14 de novembro 

 

 

 IBRAOP  

 

IBRAOP | Perspectivas sobre o Novo Marco de Saneamento Básico é o tema do terceiro 

painel do XIX Sinaop 

A Lei Federal nº 14.026/2020 instituiu o Novo Marco Legal do Saneamento Básico. As 

perspectivas dessa nova legislação é o tema do terceiro painel do XIX Simpósio Nacional de 

Auditoria de Obras Públicas, marcado para às 10h do dia 24 de novembro (quarta-feira). 

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

da União (TCU), por intermédio do Instituto Serzerdello Corrêa (ISC), o evento será virtual e 

gratuito!. | http://bit.ly/3FkABJy 

 

IBRAOP | Impactos do MeDiNa e da Nova Lei de Licitações nas auditorias em obras 

rodoviárias é tema de painel do XIX Sinaop 

“Auditoria em Obras rodoviárias: impactos do MeDiNa e Nova Lei de Licitações e Contratos”. É 

esse o tema do quarto painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, 

marcado para iniciar às 10h do dia 25 de novembro (quinta-feira). | https://bit.ly/3c4N0Vt 

 

IBRAOP | Comissão Organizadora do XIX Sinaop define últimos detalhes técnicos do 

evento 

A última reunião, via videoconferência, foi realizada nesta sexta-feira, dia 12 de novembro. | 

https://bit.ly/3n83O47 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Mais de 1,3 mil toneladas de lixo são descartadas por dia na região hidrográfica 

do Paraguai, alerta presidente do TCE-MT 

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio 

Maluf, apresentou dados alarmantes na abertura da Conferência Estadual sobre o Estatuto do 

Pantanal: 73% dos municípios que estão na região hidrográfica do Paraguai descartam 

diariamente, em vazadouros a céu aberto, mais de 1,3 mil toneladas de lixo por dia, sem 

qualquer tratamento ou medida de controle. | https://bit.ly/3DkYMXB 

 

AMPCON | Prorrogadas para 15 de novembro as inscrições do 1º Concurso de Vídeos 

sobre Obras Públicas, do Ibraop 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) prorrogou as inscrições do 1º 

Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas para o dia 15 de novembro. | https://bit.ly/3ndiNtp 
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AMPCON | O XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas está com inscrições 

abertas 

A 19ª edição do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, promovida pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e Tribunal de Contas da União (TCU), está 

com inscrições abertas. 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. | https://bit.ly/3wMO4Xt 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | Nova Lei de Licitações é tema do primeiro painel do XIX Sinaop 

As perspectivas da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nas obras públicas é o 

tema do primeiro painel do XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, marcado 

para as 14h do dia 22 de novembro. | https://bit.ly/3qG96G0 

 

TCU | Inscrições para o 1º Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas são prorrogadas 

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) prorrogou as inscrições do 1º 

Concurso de Vídeos sobre Obras Públicas até o dia 15 de novembro. Os vídeos deverão abordar 

temas relacionados aos desafios sobre o controle das obras públicas. | https://bit.ly/3owa7xP 

 

TCU | Especialistas debatem desafios e soluções para a retomada de obras de escolas 

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mais de 3,6 mil obras financiadas 

pelo fundo estão paralisadas ou inacabadas e 6.042 foram canceladas. Uma solução possível 

para o problema, apontada durante o V Fórum Nacional de Controle, é a retomada das obras 

por meio de parcerias público-privadas. | https://bit.ly/3cbT0M9 

 

TCE-MT | Mais de 1,3 mil toneladas de lixo são descartadas por dia na região hidrográfica 

do Paraguai, alerta presidente do TCE-MT 

O evento foi realizado na noite desta quarta-feira (10) na Assembleia Legislativa (ALMT). | 

https://bit.ly/3wJFBnM 

 

TCM-BA | Auditoria indica falhas em obras realizadas em Feira de Santana 

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia acataram, em parte, as 

conclusões contidas no relatório de auditoria realizada por técnicos do tribunal na Prefeitura de 

Feira de Santana, que indicou a existência de irregularidades formais em processos licitatórios, 

contratos e termo aditivos referentes ao exercício de 2017. | https://bit.ly/3kAUEeW 

 

TCE-PR | TCE-PR acompanha obras em execução no Viaduto do Capanema, em Curitiba 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) realiza fiscalização nas obras que vêm 

sendo executadas pela Prefeitura de Curitiba no Viaduto do Capanema, localizado próximo à 

Estação Rodoferroviária, no cruzamento da Rua Ubaldino do Amaral com a Avenida Presidente 

Afonso Camargo. | https://bit.ly/3kwmV6f 

 

TCE-TO | Inscrições abertas para o XIX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 

Evento será transmitido ao vivo pelo canal do youtube do Ibraop. | https://bit.ly/3Fh1opW 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Prefeitura adquire tubos modernos para utilizar em importantes obras de drenagem 

O material recebido já foi instalado em obras de execução de captação de águas pluviais e 

interligações em alguns pontos da cidade. | https://glo.bo/3wN2xmn 

 

G1 | Torres de apoio em obras das barragens Forquilhas I e II, da Vale, caem em Minas 

Gerais 

De acordo com a mineradora, não havia funcionários no local no momento da queda. 

Barragens, que estão em nível 2 de emergência, ficam no limite entre as cidades de Itabirito e 

Ouro Preto. | https://glo.bo/3wN2KG3 

 

G1 | Museu Nacional inicia obras de recuperação da fachada e do telhado 

As obras estão previstas para terminar em 2026. A inauguração do Museu, pelo menos na parte 

dos jardins, está marcada para 7 de setembro de 2022. | https://glo.bo/3kDqzet 

 

G1 | Começam obras de reconstrução do Museu Nacional, três anos após incêndio 

Em setembro de 2018, o fogo destruiu 85% do acervo. Nesta sexta-feira (12), a fachada 

começou a ser restaurada, e o telhado, que foi destruído pelo incêndio, será erguido 

novamente. | https://glo.bo/3cbkph1 

 

G1 | Rodovia entre Charqueada e São Pedro tem interdição parcial a partir deste sábado 

para obras 

Intervenção na SP-191 ocorre entre os quilômetros 99 e 114, diariamente, das 7h às 18h. | 

https://glo.bo/3crVIxf 

 

G1 | DAE assina ordem de serviço para início das obras da nova represa de Santa Bárbara 

Segundo a administração, com o novo reservatório, haverá com um aumento de quase 100% do 

volume de água que suporta a Represa de Cillo. | https://glo.bo/30neYtl 

 

G1 | Obras emergenciais interditam neste sábado alça da Rodovia Raposo Tavares que dá 

acesso à Avenida Juscelino Kubitschek 

Equipes executarão os serviços no pavimento das 12h às 16h, em Presidente Prudente (SP). 

Motoristas precisam ter atenção redobrada ao passarem pelo trecho. | https://glo.bo/3cgzmOM 

 

G1 | Iphan paralisa obras de revitalização após achado arqueológico no Centro de Maceió 

Trabalhadores encontraram vestígios de antigos bondes além de outros elementos. Prefeitura 

vai avaliar com técnicos do Instituto situação antes de retomar as obras. | 

https://glo.bo/31RggNm 

 

G1 | Obras provocam interdições em três rodovias do centro-oeste paulista 

Nesta quinta-feira (11) haverá mudanças no tráfego da SP-225, em Bauru e em Torrinha; 

ampliação da SP-333 mantém esquema pare-e-siga na região da serra de Marília. | 

https://glo.bo/3ndnrYl 

 

G1 | Obras de recapeamento interditam trechos da Avenida Rodrigues Alves em Bauru 

Serviço começa nesta quinta-feira (11) e serão interditados ao logo dos próximos dias as 

quadras 19 a 14, no sentido bairro-centro. Pontos de ônibus terão mudanças. | 

https://glo.bo/3ow6yrk 
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G1 | Secretário de Obras considera 'muito difícil' entregar a reforma do Camelódromo de 

Presidente Prudente neste ano 

Serviço no Shopping Popular deveria ter sido concluído em setembro de 2020, mas está 

atrasado porque uma das empresas que atuam no local pediu reequilíbrio econômico de R$ 4 

milhões. Prefeitura concluiu análise da solicitação, que deve ter a quantia final em torno de R$ 

2 milhões. | https://glo.bo/30rx8Kc 

 

G1 | IMA embarga canteiro de obras da Braskem no Mutange, em Maceió 

Instituto notificou a mineradora para explicar funcionamento de equipamentos que podem ter 

causado tremor recente sentido por moradores. Braskem informou que deve concluir estudos 

nos próximos dias. | https://glo.bo/2YOnlxa 

 

G1 | Campinas anuncia obras de mais 22 km de ciclofaixas, mas meta de 122 km segue 

sem previsão 

Emdec afirma que, com novas faixas exclusivas, metrópole alcançará 100,3 quilômetros. 

Promessa de 122 km era do ex-prefeito Jonas Donizette, que encerrou gestão sem entregar. | 

https://glo.bo/3DhN4wY 

 

G1 | Secretário dos Transportes Metropolitanos e diretor-presidente da EMTU vistoriam 

obras da 2ª fase do VLT em Santos 

Visita foi realizada nesta quinta-feira (11), para acompanhar o avanço dos trabalhos e garantir 

que as obras sejam finalizadas dentro do cronograma. | https://glo.bo/3wJ4fow 

 

G1 | Estradas vicinais recebem obras de recuperação de pavimento em Martinópolis e Tupi 

Paulista 

Serviços serão realizados até o meio-dia desta sexta-feira (12). Via que interliga Martinópolis à 

Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) está no cronograma de trabalho. | 

https://glo.bo/3cgzHRy 

 

G1 | Prefeitura de Santos republicará edital com licitação das obras de revitalização do 

Emissário Submarino 

Processo foi suspenso após pedido de impugnação de uma empresa. Na segunda-feira (8), o 

deferimento parcial da impugnação foi publicado. | https://glo.bo/30rGnKx 

 

G1 | Com obras de barragens atrasadas, moradores da Zona da Mata Sul convivem com 

falta d'água e medo de enchentes 

Das cinco barragens anunciadas pelo governo do estado em 2010, apenas uma ficou pronta, 

mas funciona como contenção, sem abastecer nenhum município. | https://glo.bo/3qGthUn 

 

G1 | Para ajudar comércio, região central da capital fica 'livre' de obras durante dezembro 

Os trabalhos da nova fase do Reviva Centro serão deslocados para as extremidades das vias, 

com ênfase nas calçadas. | https://glo.bo/3wJU4jA 

 

G1 | Alça de acesso na Rodovia Geraldo de Barros em Piracicaba é interditada para obras 

O trecho no quilômetro 169 vai ficar fechado para o trânsito das 8h às 16h desta quarta-feira 

(10). Alternativa para motoristas é retorno localizado no quilômetro 171. | 

https://glo.bo/3Cazeex 

 

G1 | 'Obras estão previstas para ser finalizadas com recurso próprio', diz secretário de 

Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru 

Rodrigo Miranda também falou à Rádio CBN Caruaru sobre os empréstimos realizados em 

Caruaru. | https://glo.bo/3DhWsAK 
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G1 | Obras de reforma das Estações de Tratamento de Água em Uberaba são iniciadas 

Orçado em mais de R$ 8,5 milhões, o serviço visa fazer melhorias nas instalações das unidades 

I e II, com foco na modernização das duas estações, construídas em 1940 e 1972, 

respectivamente. | https://glo.bo/3kB9rGu 

 

G1 | Prefeitura entrega obras de pavimentação e anuncia nova praça para o Vista Linda 

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

https://glo.bo/3HkCO9y 

 

G1 | Buracos, obras inacabadas e falta de saneamento fazem parte do legado da Compesa 

nas ruas do Grande Recife 

Muitas vezes, a empresa não finaliza os serviços e, assim, cria mais um problema para a 

população. Série de reportagens especiais da Globo mostra realidade do abastecimento no 

estado. | https://glo.bo/3neK277 

 

G1 | Oito anos após início das obras, Adutora do Agreste leva água para apenas sete das 

68 cidades prometidas em Pernambuco 

Promessa era levar água a 2 milhões de moradores do estado, mas Compesa alega problemas 

nos repasses federais. Série de reportagens da TV Globo mostra realidade do abastecimento no 

estado. | https://glo.bo/3orNVow 

 

G1 | Acesso da SP-310 recebe obras, em Cordeirópolis; veja rota alternativa 

Previsão é de que serviços sigam até as 6h desta terça-feira (9). | https://glo.bo/3Cscgjf 

 

G1 | Trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes são interditados para obras até domingo 

Bloqueios serão realizados em horários e pontos definidos a partir desta segunda-feira (8). | 

https://glo.bo/3wIXpzz 

 

G1 | Operação investiga fraudes em obras e rachadinha na Prefeitura de Canela; secretário 

e presidente da Câmara foram presos 

Secretário de Obras do município Luís Cláudio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores da 

cidade, Alberi Galvani Dias e o interventor do Hospital de Caridade, Vilmar Santos estão presos. 

Outros secretários foram afastados. | https://glo.bo/3ovR1YC 

 

G1 | CPTM entrega estação João Dias, da Linha 9-Esmeralda, mas obras de paradas que 

começaram antes seguem em andamento 

Nova estação deve receber 10 mil passageiros por dia e vai funcionar das 4h à 0h. Estação 

Varginha, que está em obras há mais tempo, ainda não foi concluída. | https://glo.bo/3orT9k3 

 

G1 | Ponta Grossa abre editais para seleção de obras e produções culturais; premiações 

variam de R$ 450 a R$ 4,8 mil 

São quatro editais nas áreas de produção audiovisual, literatura, artes visuais e música. 

Inscrições podem ser feitas até 19 de novembro. | https://glo.bo/3qRp3tp 

 

G1 | Obras de R$ 73 milhões paradas há 7 meses em Ribeirão Preto, SP, só devem ser 

retomadas em 2022 

Construções de túnel, viadutos e corredores de ônibus foram interrompidas em maio após 

rescisão de contrato entre prefeitura e duas empresas. Nova licitação está prevista para 

novembro, diz prefeitura. | https://glo.bo/3DhWRmK 

 

G1 | Contrato para retomada da obra de revitalização da Praça da Mogiana em Uberaba é 

assinado 

Reforma está orçada em mais de R$ 400 mil. Nova licitação teve que ser feita pelo Município 

após a empresa que havia iniciado o serviço, em setembro de 2020, desistir do contrato. | 

https://glo.bo/3wN4FKL 
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G1 | Moradores de Ponta Grossa podem ficar sem água por conta de obras da Sanepar na 

terça (9); veja endereços 

Obras serão feitas na Rua Irmã Aparecida Andrés, entre 8h e 12h. | https://glo.bo/3wLUjur 

 

G1 | UBS da Vila Estrela reabre em Ponta Grossa após quase três anos fechada por causa 

de obras 

Prazo inicial de entrega era julho de 2019, mas unidade ficou pronta apenas neste mês; 

segundo prefeitura, ação de vândalos atrasou entrega. | https://glo.bo/3qD5fKa 

 

G1 | Sem avanço na reciclagem desde 2010, Brasil ainda convive com milhares de lixões a 

céu aberto 

Abrelpe mostra que, no ano da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, 

o país aproveitava 4% do lixo reciclável. Dez anos depois, o aproveitamento chegava a apenas 

5%. | https://glo.bo/3qGhTYC 

 
R7 | Museu Nacional inicia obras de restauração de fachadas e telhados 

Atingido por grande incêndio em 2018, edifício deve ser reinaugurado com novas exposições 

em 2026. | https://bit.ly/3wMDTlD 

 

R7 | Iphan suspende obras de revitalização no Centro de Maceió por possível dano ao 

patrimônio arqueológico 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) determinou a paralisação por 

tempo indeterminado das obras de revitalização do Centro de Maceió, orçadas em R$ 4,4 

milhões, após possíveis danos ao patrimônio arqueológico do centro histórico da capital. | 

https://bit.ly/3cbxIhv 

 

R7 | TCE aponta gastos de R$ 1,4 bi em obras paralisadas no estado de SP 

Vistoria, com foco nas áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura, mostrou que 47,85% dos 

locais apresentam aspectos de abandono. | https://bit.ly/3kB9wK8 

 

R7 | Obras concluídas e em andamento mostram que Santa Rita é “lugar de 

desenvolvimento” 

Nos bairros de Santa Rita, uma frase em placas de obras em execução ressalta o processo de 

transformação urbana e social que o município está passando: “Todo dia a gente constrói uma 

nova cidade”. De fato, o trabalho da prefeitura municipal em favor do desenvolvimento de Santa 

Rita está em todo lugar. | https://bit.ly/3FiPfRh 

 

R7 | Após suspensão de obras, especialista ressalta importância de sítio arqueológico no 

Centro de Maceió 

Não é a primeira vez que são encontrados vestígios arqueológicos no Centro; na década de 20 

foram encontrados fragmentos de animais pré-históricos na Rua do Comércio. | 

https://bit.ly/3wINNVv 

 

R7 | Consulta para escolha de obras de acordo da Vale vai até dia 22 

Governo de MG prorroga votação por mais 10 dias; moradores podem escolher destino de R$ 

3,4 bilhões em 26 cidades. | https://bit.ly/3Hi65St 

 

Isto É Dinheiro | Novo fóssil de dinossauro é encontrado em obra de rodovia no interior de 

SP 

O pedaço de osso, possivelmente do fêmur de um titanossauro, foi retirado na terça-feira (9) 9, 

e levado para o Museu Paleontológico de Marília para estudos. | https://bit.ly/3qG6IiC 
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Isto É Dinheiro | Agência Brasil explica como fazer compostagem de resíduos orgânicos 

Resíduos orgânicos como restos de alimentos crus ou preparados representam 50% dos 

resíduos urbanos no Brasil, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Uma alternativa ao 

descarte em lixos que vem ganhando espaço é a compostagem, um método de transformação 

desses restos em adubos, que podem ser utilizados para diversas finalidades, da agricultura a 

hortas e plantas domésticas. | https://bit.ly/3oL4gVJ 

 

Governo Federal | Governo Federal, por meio do MTur, garante obras de infraestrutura no 

Maranhão 

Recursos da ordem de quase R$ 4 milhões proporcionam a reforma da Orla da Beira Rio de 

Barreirinhas e a construção de portais em Coelho Neto e Luis Domingues. | https://bit.ly/3FgJjIF 

 

Gazeta Web | Obras no Centro serão retomadas após descoberta de achados arqueológicos 

Obra ficou paralisada apenas por um dia; arqueólogos acompanharão as escavações. | 

https://bit.ly/3CdWlVy 

 

Gazeta Web | Artefatos históricos são encontrados durante obras no centro de Maceió 

Elementos encontrados serão analisados por técnicos do Iphan em Alagoas. | 

https://bit.ly/30pcI4o 

 

Gazeta Web | Vereador Siderlane Mendonça e prefeito JHC acompanham obras da Avenida 

Rota do Mar 

Prefeito também confirmou a liderança do vereador na Câmara de Maceió. | 

https://bit.ly/3HpGuai 

 

Correio Braziliense | Terracap publica edital para execução de obras no Jardim Botânico 

Empresa selecionada ficará responsável pela implantação de drenagem urbana, pavimentação, 

sinalização vertical e horizontal e meios-fios na Quadra 1. Licitação será em 25 de novembro. | 

https://bit.ly/3orF71W 

 

Correio Braziliense | Especialistas debatem impactos nas obras pública com nova Lei de 

Licitações 

Projeto deve ter impacto econômico e social. Legislação altera modalidades de licitação. | 

https://bit.ly/3cbdwfF 

 

Estradas | Obras na BR-163, em Mato Grosso do Sul, alteram o tráfego nesta sexta-feira 

(12) 

De acordo com a MSVia, serviços são realizados em 13 pontos distintos da rodovia; operação 

‘Pare-e-Siga’ será implantada. | https://bit.ly/3owlmpQ 

 

Estradas | ES-388 receberá obras de pavimentação, em Vila Velha (ES) 

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), 

serviços devem durar 1 ano e meio; investimentos são de R$ 19 milhões. | 

https://bit.ly/3CcQ0tj 

 

Estradas | Rodovias na região central do Rio Grande do Sul são recuperadas 

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), plano de Obras 

2021-2022 destina mais de R$ 14 milhões para a ERS-241 e ERS-640. | https://bit.ly/3chYeFT 

 

Metrópoles | Licitação para viaduto na Epig será em 13/12. Entenda obra no Sudoeste 

Licitação das obras é alvo de polêmicas e está marcada para dezembro. Investimento previsto 

pelo GDF é de R$ 160 milhões. | https://bit.ly/3qAPgMs 
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Jornal de Brasília | Mais de R$ 320,5 milhões são investidos em 15 viadutos no DF 

Existem 15 elevados em construção ou em fase de licitação, com capacidade para beneficiar 

mais de 222 mil pessoas. | https://bit.ly/3Cs71QB 

 

Jornal de Brasília | Ampliação da Estrada Parque Aeroporto está 50% concluída 

A expectativa é melhorar em 70% a fluidez do tráfego na região, beneficiando cerca de 100 mil 

motoristas todos os dias. | https://bit.ly/3wKd2Xr 

 

Jornal de Brasília | Sejus inicia obras de revitalização da Unidade de Internação do Recanto 

das Emas 

O valor do investimento é de R$ 749.423,99, referente à Emenda Parlamentar do Deputado 

Distrital Fábio Felix. | https://bit.ly/3Hmf8S5 

 

Agência Brasília | Obras de contenção nas encostas do Córrego Samambaia 

Licitação da empresa que fará toda a ação será realizada no dia 1° de dezembro, às 10h. | 

https://bit.ly/3HlVdTv 

 

Agência Brasília | Lançado edital para execução de obras no Jardim Botânico 

Empresa selecionada realizará a implantação de drenagem urbana, pavimentação, sinalização 

vertical e horizontal e meios-fios na Quadra 1. | https://bit.ly/3kxUMeP 

 

Agência Brasília | Hospital Regional de Taguatinga passa por obras de manutenção 

Reformas abrangem todos os andares, além do ambulatório de oncologia, que vai aumentar o 

número de consultórios. | https://bit.ly/3kC84ad 

 

Agência Brasília | Trânsito fluindo é meta de obras executadas em Taguatinga 

Equipes do GDF Presente trabalham na construção de seis faixas de desaceleração na Via M 

Norte. | https://bit.ly/3Dly5C8 

 

Agência Brasília | Obras de mobilidade e acessibilidade em Taguatinga 

GDF Presente atua em serviços na QNC 13/14 e na Praça do Relógio; em Ceilândia, área de 

transbordo irregular é recuperada e pode se tornar equipamento. | https://bit.ly/3wPeCar 

 

Senado Federal | Emendas da CI ao Orçamento preveem quase R$ 1 bi para obras e 

estudos em transportes 

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (9) oito emendas que 

serão apresentadas ao projeto da Lei Orçamentária de 2022 (PLN 19/2021), em análise na 

Comissão Mista de Orçamento (CMO). | https://bit.ly/3CcV157 

 

Notícias do Acre | Governador assina ordem de serviço para obras em Rio Branco e 

entrega equipamentos para a Seinfra 

Durante a visita foram assinadas ordens de serviço de obras que estavam paralisadas desde 

2012, como é o caso da recomposição do Canal da Maternidade. | https://bit.ly/3wQdJ1t 

 

Notícias do Acre | Estado inicia pavimentação asfáltica da AC-405 em Cruzeiro do Sul 

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), 

iniciou a pavimentação asfáltica em 1.700 metros da rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul. | 

https://bit.ly/3chVecR 

 

Notícias do Acre | Governo recupera 620 km de Ramais em Rio Branco 

Por determinação do governador Gladson Cameli foram aplicados em investimentos R$ 11,2 

milhões em serviços de regularização de plataforma, execução de aterros em pontos críticos e 

abaulamento com saídas d’água para recuperação dos ramais. | https://bit.ly/3opzr8I 
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Agência Pará | Obras de reconstrução do Terminal Hidroviário de Monte Alegre estão em 

reta final 

O novo equipamento vai integrar o modal hidroviário no Baixo Amazonas. | 

https://bit.ly/3nqhKXv 

 

Agência Pará | Obras de asfaltamento prosseguem na rodovia PA-462, na região do Caeté 

O prazo para conclusão da obra, que terá investimento de mais de R$ 45 milhões, é de doze 

meses. | https://bit.ly/3ozfiNo 

 

Agência Pará | Estado conclui 12 obras de saneamento e avança com serviços pelo Pará 

Outras 16 obras seguem em execução, com previsão de conclusão para os próximos meses, em 

diferentes regiões do estado. | https://bit.ly/3Hq4aLl 

 

Agência Pará | Cosanpa divulga programação de asfaltamento desta semana, em Belém 

A obra de substituição das redes antigas, executada pelo Governo do Pará, por meio da 

Cosanpa, segue em andamento, em Belém. | https://bit.ly/3FdD5sU 

 

Agência de Notícias do Paraná | Lance de R$ 50,7 milhões arremata nova duplicação da 

Rodovia dos Minérios 

Fase de lances da licitação do projeto e da obra foi realizada pelo DER-PR nesta sexta-feira (12). 

Além de pista central dupla em concreto, obra prevê um novo viaduto no entroncamento com a 

Rodovia do Calcário, vias marginais, uma passarela, passeios, ciclovias e iluminação viária. | 

https://bit.ly/3Ch8Mj9 

 

Agência de Notícias do Paraná | Detran-PR entrega obras de revitalização em unidades de 

trânsito nos municípios 

Entre os serviços estão a reconstrução da pista de exames práticos, reforma da parte elétrica e 

adequação de acessibilidade. O Departamento de Trânsito do Paraná tem cronograma para 

reformar a maioria das suas Ciretrans pelo Estado. | https://bit.ly/3Cq1ZnG 

 

Agência de Notícias do Paraná | DER reforça cuidados no trânsito de Matinhos por conta 

de obra de duplicação 

Condutores que vão visitar o município durante o feriado prolongado devem estar atentos aos 

desvios no trânsito. Vídeo explica com detalhes as mudanças que estão ocorrendo no trecho 

em obras. | https://bit.ly/3ov9nJo 

 

Agência de Notícias do Paraná | BRDE e Associação Comercial promovem mostra com 

obras de artistas paranaenses 

Exposição que abre dia 7 de dezembro estará no Espaço Cultural BRDE-Palacete dos Leões, em 

Curitiba. Participam artistas associados à Academia de Cultura de Curitiba e Associação 

Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná. | https://bit.ly/3qAhRBE 

 

Portal Correio | Obras concluídas e em andamento mostram que Santa Rita é “lugar de 

desenvolvimento” 

Nos bairros de Santa Rita, uma frase em placas de obras em execução ressalta o processo de 

transformação urbana e social que o município está passando: “Todo dia a gente constrói uma 

nova cidade”. | https://bit.ly/3nheLk4 

 

Dcmais | Ratinho Júnior e Sandro Alex entregam obras na região de PG 

Infraestrutura e saúde serão destaque em anúncios do governo. | https://bit.ly/3c9EQei 

 

Diário do Litoral | Departamento de Manutenção conclui obras em mais uma escola em São 

Vicente 

EMEF Pastor Joaquim Rodrigues da Silva (Náutica III) teve telhado substituído, além de receber 

nova calha, cumeeira e rufo para evitar infiltrações. | https://bit.ly/3qBXns1 
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Diário do Litoral | Villanova assume obras do Catiapoã 

Terceira colocada na licitação das obras, empresa deve por fim a imbróglio que se arrasta há 

meses na Cidade. | https://bit.ly/3kCfjPr 

 

Diário do Litoral | Na Rua 4, no Rio Branco, obras de drenagem e pavimentação entram na 

reta final 

Secretaria de Obras Públicas está finalizando a drenagem para começar a pavimentação; 

serviços devem ser concluídos até dezembro. | https://bit.ly/309GOZR 

 

Correio do Estado | Obras da Ernesto Geisel seguem paralisadas por falta de pagamento 

do governo federal 

valor das obras está avaliado em R $ 57,7 milhões e aguardam repasse do presidente. | 

https://bit.ly/3Dmw3S6 

 

Correio do Estado | Prefeitura abre licitação para dar início em obras do Clube Surian 

A reforma do antigo clube custará R$ 7 milhões. | https://bit.ly/30pWbwW 

 

Correio do Estado | Interdição de obras na região central ocorrerá somente até 20 de 

novembro 

Novas frentes de requalificação serão abertas entre em lugares menos comerciais, próximo a 

rodoviária, R. 25 de dezembro, Marechal Rondon e Dom Aquino. | https://bit.ly/3kH2LGO 

 

Correio do Estado | Obras no centro de Campo Grande serão paralisadas durante Natal 

A declaração foi feita após reportagem do Correio do Estado denunciar a falta de planejamento 

das obras. | https://bit.ly/3Dkym8q 

 

Correio do Estado | Pacotão terá R$ 27 milhões para obras de controle das enchentes 

Valor destinado à contenção de águas pluviais, entretanto, ainda não será suficiente para zerar 

problemas. | https://bit.ly/3CkMOMr 

 

Campo Grande News | Em obras, Parque dos Poderes tem trecho interditado durante o 

feriado 

Mudança é referente ao trajeto na Avenida do Poeta, entre a Secretaria de Educação e rotatória 

da Agesul. | https://bit.ly/3Ck1B9Z 

 

Campo Grande News | Obras avançam na MS-382, a Rodovia do Ecoturismo 

Investimento é de R$ 50,2 milhões, com prazo de entrega no fim de 2022. | 

https://bit.ly/3DfLziK 

 

Campo Grande News | Riedel entrega obras e cartões do Mais Social no interior de MS 

Em Naviraí, secretário participa de festividades de aniversário da cidade, que completa 58 anos. 

| https://bit.ly/3nkkx4q 

 

Campo Grande News | Empresas pedem reajuste extra para repor inflação e continuar 

obras públicas 

Prefeitura evita reajustes extracontratuais para economizar e governo analisa pedidos de 

empreiteiras. | https://bit.ly/3ChmHWz 

 

Campo Grande News | Prefeitura abre licitação para obra no Clube Surian e construção de 

condomínio 

Obras serão realizadas com recurso de R$ 56 milhões do BID, conforme licitação publicada no 

Diário da União. | https://bit.ly/30xnOoi 
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Campo Grande News | Plano de obras vai liberar ruas do Centro durante o mês de 

dezembro 

Quadrilátero central não deve ter novas frentes até janeiro, quando trabalhos se voltarem para 

lá. | https://bit.ly/3ngKiSR 
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