
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 13 a 19 de dezembro 

 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

Atricon | Presidente do TCE-AM inaugura unidade móvel para fiscalizar obras em Manaus e 

municípios da região metropolitana 

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, 

inaugurou, nesta segunda-feira (13), o laboratório móvel para fiscalização do asfalto na cidade 

de Manaus e demais municípios da região metropolitana. | https://bit.ly/3FeaF2q 

 

Atricon | TCE-PR: Com imagens de satélite, combate à corrupção em obras públicas inicia 

nova era 

“Esse é um grande, um enorme passo rumo ao fortalecimento da governança e de novos 

tempos, de uma administração pública cada vez mais tecnológica e eficiente.” | 

https://bit.ly/3yITwLK 

 

Atricon | TCE Ceará realiza inspeções em rodovias estaduais para analisar a qualidade 

asfáltica 

Equipe da Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente, unidade 

da Secretaria de Controle Externo do Tribunal, acompanhada por técnicos da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), visitou trechos das rodovias CE-155 (dá acesso ao Porto do Pecém) e 

CE-350 (Maranguape) para coletar amostras do revestimento asfáltico e de material de base. 

Tais obras possuem estimativa de custo superior a R$ 93 milhões. | https://bit.ly/3slD7vM 

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCU | TCU lança Portfólio 2021 de Fiscalizações de Infraestrutura 

São informações das 31 principais decisões do Tribunal em todos os setores da infraestrutura 

nacional. O material está disponível on-line e pode ser acessado por qualquer cidadão. | 

https://bit.ly/3GOkzZ8 

 

TCE-AM | Presidente do TCE-AM inaugura unidade móvel para fiscalizar obras em Manaus 

e municípios da região metropolitana 

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, 

inaugurou, nesta segunda-feira (13), o laboratório móvel para fiscalização do asfalto na cidade 

de Manaus e demais municípios da região metropolitana. | https://bit.ly/32lrYQs 

 

TCE-MT | TCE-MT identifica mais de 2 mil obras paralisadas em MT e recomenda criação de 

comitê com plano de providências 

Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou que há 

2.718 obras paralisadas no estado, com valor total aproximado de R$ 6,8 bilhões. | 

https://bit.ly/3E5pSla 
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TCM-GO | Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO corrige 

superfaturamento e evita dano ao erário em contrato de reforma de escolas municipais 

Correção foi possível pela Auditoria de Conformidade no município de São João d’Aliança 

(processo nº 07263/21), cujo objeto de fiscalização é um contrato de obras para reforma de 

unidades escolares. | https://bit.ly/329XC3S 

 

TCE-PR | Fiscalização de obras por satélites recebe homologação do Pleno do TCE-PR 

A partir do ano que vem, técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) passarão 

a ser treinados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para análise de imagens 

que serão feitas, por satélites, das obras públicas em execução no estado. | 

https://bit.ly/3e9fNJu 

 

TCE-PR | TCE-PR indica 5 medidas para melhorar controles internos de obras em 

Arapongas 

Visando auxiliar a Prefeitura de Arapongas a melhorar seus controles internos sobre a 

contratação e a execução de obras públicas, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

(TCE-PR) emitiu cinco recomendações a esse município da Região Metropolitana de Londrina. | 

https://bit.ly/3pa6wXE 

 

TCE-PE | Seminário discute a nova Lei de Licitações e obras paralisadas 

Os conselheiros Valdecir Pascoal e Carlos Neves; o auditor da Gerência de Estudos e Auditorias 

Temáticas do TCE, Pedro Teixeira; e o analista de gestão e presidente da Comissão de 

Licitações do TCE, José Vieira, participaram na manhã desta sexta-feira (17) de uma rodada de 

discussões sobre a nova Lei de Licitações e o impacto sobre as obras paralisadas. | 

https://bit.ly/3GWBDft 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT avança nas obras do Contorno de Jataí 

Até o momento, 45% da fundação da ponte duplicada já está concluída. Equipes da Autarquia 

trabalham para concretagem da 4ª aduela. | https://bit.ly/3EogKIF 

 

DNIT | Ministério da Infraestrutura e DNIT visitam obras da 2ª Ponte de Foz do Iguaçu 

Na ponte, 73% dos serviços já foram executados, com investimento de R$ 170 milhões. | 

https://bit.ly/3yFPrrZ 

 

DNIT | DNIT entrega pavimentação de mais um segmento da BR-419/MS 

O investimento total na obra será de R$ 180 milhões. | https://bit.ly/3mk1PJ1 

 

DNIT | DNIT revitaliza Travessia Urbana de Palmas, em Tocantins 

Obras entre o km 427,140 e o km 434,060 da BR-010/TO garantem mais segurança e 

trafegabilidade à rodovia. | https://bit.ly/32iCrfw 

 

DNIT | DNIT conclui trecho de duplicação da BR- 135/MA 

Obra na rodovia é uma das prioridades do Governo Federal. | https://bit.ly/3J3wdB7 

 

Polícia Federal | PF combate fraudes e corrupção em obra do estádio Castelão em 

Fortaleza/CE 

PF deflagra a Operação Policial Colosseum para apurar fraudes em processo licitatório para 

construção do estádio. | https://bit.ly/3yG61rD 
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G1 | Obras em estrada vicinal exigem adoção de sistema Pare e Siga em Presidente 

Bernardes 

Serviços de manutenção no pavimento serão realizados nestas segunda-feira (20) e terça-feira 

(21), das 8h às 17h, na PSB-040, principal rota para a população do distrito de Nova Pátria à SP-

270. | https://glo.bo/3e5rnoP 

 

G1 | Ponto de ônibus na Zona Sul é desativado para obras da Linha Verde a partir desta 

segunda-feira em São José 

Com isso, a linha 306 (Jardim Limoeiro/Dutra) e linhas da Viação Jacareí e Pássaro Marron 

passam a ter alteração de itinerário. | https://glo.bo/3GVIwgZ 

 

G1 | Guarujá recebe R$ 21 milhões do Governo de SP para obras do novo Mercado de 

Peixes e mais três projetos 

Verba também vai custear a recuperação do Boulevard Caminho do Mar, pacote de melhorias 

nas vias do Pernambuco e reestruturação do acesso viário ao aeroporto. | 

https://glo.bo/3Eb4fA2 

 

G1 | Rua Sá e Albuquerque, em Maceió, é interditada para obras de pavimentação 

Serviços serão realizados no final de semana e a previsão é de que o fluxo seja liberado na 

segunda (20). Motoristas devem acessar rotas alternativas. | https://glo.bo/3qdRFL4 

 

G1 | Dois ex-prefeitos, ex-deputado e empresas de engenharia são denunciados por 

irregularidades nas obras do Hospital Regional de Juiz de Fora 

Ação Civil Pública foi protocolada pelo Ministério Público contra 72 pessoas e requer, entre 

outras penalidades, o ressarcimento do dano ao erário. Custódio, Bruno e Pestana estão entre 

os denunciados. | https://glo.bo/33KGSkb 

 

G1 | Santos receberá R$ 39,7 milhões do Governo de SP para obras em seis pontos da 

cidade em 2022 

Verba estadual será disponibilizada por meio do Dadetur e foi oficializada na quinta-feira (16) 

em reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. | https://glo.bo/32cdDWT 

 

G1 | Contorno Norte é liberado após 10 dias interditado para obras, em Maringá 

Segundo a prefeitura, das 48 vigas da obra, uma não foi instalada por ser danificada. Liberação 

das vias, nesta quinta-feira (16), ocorreu antes do previsto. | https://glo.bo/3Edfb03 

 

G1 | Obras de drenagem são realizadas no Bairro Vila Arquelau, em Uberaba 

Objetivo é solucionar um problema antigo de insuficiência de estrutura de captação de água na 

região. A previsão é que o reparo seja feito até sexta-feira (17). | https://glo.bo/32iXSNy 

 

G1 | Após obras paliativas, trecho da BR-381 em Timóteo é liberado 

Uma empresa responsável implodiu partes de uma rocha que obstruía a via e retirou os 

fragmentos. | https://glo.bo/3E8lZvH 

 

G1 | Riviera já destinou à reciclagem mais de 14 mil toneladas de resíduos de obras 

Separação dos resíduos em canteiros favorece a otimização e gera renda. Prática foi 

implementada pela Sobloco em 2002. | https://glo.bo/3H1S3U1 

 

G1 | Governo de PE, em parceria com a Prefeitura de Garanhuns, inicia obras de 

requalificação do aeródromo do município 

Investimento para reforma do local é de, aproximadamente, R$ 3,2 milhões. | 

https://glo.bo/30G7Ckz 
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G1 | Obras na Avenida Perimetral geram transtornos para usuários e comerciantes em 

Pouso Alegre, MG 

No último fim de semana, uma carreta não conseguiu passar em uma faixa elevada e complicou 

o trânsito. | https://glo.bo/3p8xCP6 

 

G1 | Ciro e Cid Gomes são alvos de operação da PF sobre suposto desvio de verba nas 

obras do Castelão 

Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência, nega irregularidades e acusa o presidente Bolsonaro 

de estar por trás da ação com o objetivo de intimidá-lo. | https://glo.bo/3p8xGhO 

 

G1 | Avenida Meira Júnior tem interdição para obras do corredor de ônibus em Ribeirão 

Preto, SP 

Bloqueio ocorre nesta quarta-feira (15) na alça de acesso da pista Centro-bairro, no sentido da 

rotatória da Praça da Bíblia. Veja rota alternativa. | https://glo.bo/3J5UK8U 

 

G1 | Governo Federal investe R$ 3,1 milhões em obras de saneamento em Santarém e 

Monte Alegre 

Ação vai beneficiar 26,3 mil famílias. Obras de água e esgoto já estão em andamento. | 

https://glo.bo/3ss5MiC 

 

G1 | Otimismo e expectativas marcam lançamento das obras de ponte que vai viabilizar a 

Rota Bioceânica 

A presença de Jair Bolsonaro era esperada, porém o presidente chegou a Campo Grande (MS) e 

não conseguiu embarcar para Carmelo Peralta (PY), onde seria feito o lançamento da pedra 

fundamental da obra. | https://glo.bo/3eo2u8d 

 

G1 | Obras emergenciais na BA-284, no extremo sul da Bahia, são concluídas após 

temporal 

Após autorizar tráfego para motos e carros, permitiu passagem de ônibus e caminhões pelo 

trecho da rodovia a partir da manhã desta segunda-feira (13). | https://glo.bo/3GUbeyU 

 

G1 | Novas licitações podem deixar obras paradas em Ribeirão Preto 50% mais caras, diz 

secretário 

Segundo Pedro Pegoraro, definição de empresas para sequência dos trabalhos sai ainda este 

ano. Com acréscimo, valores chegariam a quase R$ 110 milhões. | https://glo.bo/3paTbi1 

 

G1 | Obras da Sanasa afetam serviço de água para cinco regiões entre terça e quinta; veja 

bairros em cada dia 

Obras ocorrem das 8h às 17h para capeamento e interligação de redes; confira relação. | 

https://glo.bo/3mlfwYq 

 

G1 | Programa ‘Fortaleza Cidade Limpa’, que trata do descarte de resíduos sólidos, é 

aprovado na Câmara Municipal 

O projeto de lei é da Prefeitura de Fortaleza, e foi assentido com 26 votos favoráveis dos 

vereadores. | https://glo.bo/3qdZaSk 

 

G1 | Justiça determina suspensão de licenças concedidas para centros de triagem de 

resíduos sólidos em Sergipe 

Os municípios envolvidos são Estância, Itabaiana e Itaporanga d'Ajuda. | https://glo.bo/3q8TKIz 

 

G1 | Suspensão do serviço de coleta e descarte de resíduos sólidos deve afetar cerca de 2 

milhões de habitantes em SE, diz Adema 

Em nota, a empresa responsável pelas unidades de transbordo diz que o órgão extrapolou os 

limites da decisão judicial. | https://glo.bo/3miVkGw 
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R7 | MT tem mais de 2,3 mil obras paradas no valor de R$ 4 bilhões 

Atualmente estão paradas em Mato Grosso 2.320 obras que custam aos cobres públicos R$ 4,7 

bilhões. Destas, 1.147 estão sem andamento há mais de 90 dias. Os dados são do Radar de 

Controle Público, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). | https://bit.ly/3mjHZO1 

 

R7 | Trecho da Rua 90 com Avenida Areião é interditado para obras da BRT 

Previsão é de que as obras sejam concluídas até a próxima segunda-feira, 20. | 

https://bit.ly/3pbEV8F 

 

R7 | Trabalhadores das obras da Arena MRV, novo estádio do Atlético-MG, protestam 

contra más condições de trabalho 

De acordo com o sindicato, a Racional Engenharia, que é responsável pelas obras, não cumpre 

os acordos com os trabalhadores e não respeita as leis trabalhistas. | https://bit.ly/3qdWrbJ 

 

R7 | Sem obras, Parque dos Poderes separa pista para exercícios físicos e lazer neste 

domingo 

O projeto Amigos do Parque, instituído para estimular a prática esportiva nas dependências do 

Parque dos Poderes, funcionará normalmente neste domingo (19). O espaço é reservado para 

os fins das 7h às 19h. Diferente dos últimos finais de semana, nesses dois dias o projeto não 

sofrerá interferência por causa da obra de revitalização do complexo. […] O post Sem obras, 

Parque dos Poderes separa pista para exercícios físicos e lazer neste domingo apareceu 

primeiro em Diário Digital. | https://bit.ly/3H0BIyC 

 

R7 | Cid e Ciro Gomes são investigados por supostas fraudes em obras do estádio 

Castelão 

Pedetista confirmou a ação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 15, e negou 

envolvimento. Segundo o pedetista, a ação teria acontecido a mando do presidente da 

República, Jair Bolsonaro (PL). | https://bit.ly/3mEDRIX 

 

R7 | Secretaria acelera obra e construção de nova praça no bairro Pedregal entra na reta 

final 

No bairro Pedregal, um novo espeço de lazer está em construção e, muito em breve, deve ser 

entregue aos moradores da comunidade situada na região Leste da Capital. | 

https://bit.ly/3skwoC8 

 

Isto É Dinheiro | Decreto estabelece novas regras para fiscalização de obras públicas 

Um decreto publicado pelo governo federal nesta sexta-feira (17) institui novas funcionalidades 

no Cadastro Integrado de Projetos de Investimento (Cipi) para permitir que o acompanhamento 

de obras financiadas com recursos públicos possa se dar também por meio de fotos e vídeos 

dos empreendimentos. | https://bit.ly/3e9OmiK 

 

Isto É Dinheiro | Após 17 anos de obras, Estado conclui entrega da linha amarela do Metrô 

O trecho acrescenta 1,5 km à linha, que vai da Luz, no centro da capital, à nova estação, na 

zona oeste. | https://bit.ly/3EffxTE 

 

Isto É Dinheiro | MP quer afastar presidente do Iphan após Bolsonaro admitir interferência 

no órgão 

O Ministério Público Federal pediu o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, após o presidente Jair 

Bolsonaro admitir que interferiu no órgão para atender interesses privados. | 

https://bit.ly/3yG2Lwv 
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Isto É Dinheiro | MPF investigará ação de Bolsonaro no Iphan após ter admitido que ‘ripou’ 

órgão 

O Ministério Público Federal pediu o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, após o presidente da 

República, Jair Bolsonaro, admitir que interferiu no instituto para atender a interesses 

privados. | https://bit.ly/3J3IZQo 

 

Isto É Dinheiro | PF investiga fraudes e corrupção em obras do Estádio Castelão 

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) a Operação Colosseum, para apurar fraudes e 

pagamentos de propina a agentes públicos e servidores envolvidos no processo de licitação 

para obras do estádio Castelão, em Fortaleza, entre os anos 2010 e 2013. | 

https://bit.ly/3qtn4cX 

 

Governo Federal | Governo Federal supera meta de 2021 e fecha o ano com mais de 1.500 

obras esportivas entregues 

Até o início da semana, 1.503 ações de infraestrutura esportiva já haviam sido concluídas em 

26 estados. | https://bit.ly/3J5K61W 

 

Senado Federal | Adiada votação de projeto que facilita retomada de obras de 

infraestrutura educacional 

O Senado adiou a votação do projeto que permite a repactuação de termos de compromisso 

entre estados e municípios e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a 

finalização de obras de infraestrutura educacional inacabadas, principalmente escolas e 

creches. | https://bit.ly/3slaT4s 

 

Senado Federal | CMO adia reunião e deve votar às 16h relatório sobre obras com indícios 

de irregularidades 

A reunião da Comissão Mista de Orçamento (CMO) inicialmente prevista para a manhã desta 

terça-feira (14) foi transferida para as 16h. Senadores e deputados devem votar o relatório do 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indícios de Irregularidades 

Graves (COI). | https://bit.ly/3J3CGwc 

 

Agência Brasil | PF investiga fraudes e corrupção em obras do Estádio Castelão 

Operação Colosseum apura desvios nas obras entre 2010 e 2013. | https://bit.ly/324Thiz 

 

Agência Brasil | Quase 50% dos brasileiros não têm acesso a redes de esgoto, diz MDR 

Levantamento mostra que metade do que é coletado fica sem tratamento. | 

https://bit.ly/3GYLJMO 

 

Gazeta Web | Decreto estabelece novas regras para fiscalização de obras públicas 

Medida permite acompanhamento de projetos por fotos e vídeos. | https://bit.ly/3J6N8CQ 

 

Gazeta Web | MPF, ICMBio e IMA discutem acompanhamento de obras na APA Costa dos 

Corais 

Um dos pontos discutidos foi a responsabilização dos engenheiros dos serviços em situação 

irregular no Litoral Norte de AL. | https://bit.ly/3qbqeSj 

 

Correio Braziliense | Após 17 anos de obras, São Paulo conclui entrega da linha amarela do 

Metrô 

O governo de São Paulo concluiu, após 17 anos, a entrega da Linha 4-Amarela, com a 

inauguração da Estação Vila Sônia. | https://bit.ly/3J13tcr 

 

Correio Braziliense | Obras de drenagem mudam trânsito dentro do Parque da Cidade 

A interdição será realizada a partir de sábado (18/12) até 31 de dezembro. Obra é 

condicionante do Iphan para construção de viaduto da Epig. | https://bit.ly/3GX11Sf 

https://bit.ly/3J3IZQo
https://bit.ly/3qtn4cX
https://bit.ly/3J5K61W
https://bit.ly/3slaT4s
https://bit.ly/3J3CGwc
https://bit.ly/324Thiz
https://bit.ly/3GYLJMO
https://bit.ly/3J6N8CQ
https://bit.ly/3qbqeSj
https://bit.ly/3J13tcr
https://bit.ly/3GX11Sf


 

 

 

Correio Braziliense | Com 24 mil obras paradas no país, CMO aprova propostas do Comitê 

que avalia irregularidades 

Reunião ocorreu na tarde desta terça-feira. Além destas propostas, Comissão também aprovou 

outros dois relatórios, entre eles um relatório que altera o chamado "orçamento secreto". | 

https://bit.ly/3skaFKF 

 

Correio Braziliense | CMO vota nesta terça-feria (14) relatório sobre obras com indícios de 

irregularidades 

Agendada inicialmente para esta manhã no Senado, reunião foi adiada para as 16h e sediará 

votação de pelo menos dois relatórios. | https://bit.ly/3yH8u4W 

 

Estradas | Obras de construção do Contorno de Jataí avançam em Goiás 

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

serão concluídos em 2023. | https://bit.ly/3yL7NYG 

 

Estradas | Obras na BR-364 alteram o tráfego no trecho urbano de São Simão (GO) 

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, usuário devem redobrar a atenção 

no trecho, que tem interdições. | https://bit.ly/3ml2SbH 

 

Estradas | Concessionária inicia obras na Baixada Santista com investimentos de quase R$ 

350 milhões 

De acordo com a Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), segunda fase de 

obras na Via Anchieta (SP-150) vai reformular entrada de Santos (SP). | https://bit.ly/3F8gTkq 

 

Metrópoles | Bolsonaro diz que “ripou todo mundo do Iphan” por barrar obra de Hang 

A declaração do presidente arrancou aplausos dos empresários que estavam na plateia no 

evento da Fiesp. | https://bit.ly/33KDbLl 

 

Agência Brasília | Licitação para retomada das obras no Trecho 3 do Sol Nascente 

Com investimento estimado em R$ 150 milhões, serviços vão gerar 900 empregos e beneficiar 

mais de 150 mil moradores. | https://bit.ly/3siGOCp 

 

Agência Brasília | Trânsito dentro do Parque da Cidade muda para obras 

Retorno situado na saída próxima à sede da PCDF será interditado de 18 a 31 de dezembro. | 

https://bit.ly/3FjCc2M 

 

Agência Brasília | Aberto edital para obras do anel viário do Parque Burle Marx 

Certame para escolher a empresa responsável pelos trabalhos será no dia 30; até agora, já 

foram investidos R$ 1,8 milhão. | https://bit.ly/3FcgvBn 

 

Jornal de Brasília | Neoenergia realiza manutenções preventivas e obras nesta segunda 

(20) 

As atividades vão desde a substituição preventiva de cruzetas e de redes antigas por outras 

mais modernas até podas de árvores e ajustes em postes. | https://bit.ly/3pacQym 

 

Portal Correio | Governo Federal presta socorro a vítimas da chuva e anuncia obras e 

serviços em seis estados 

MDR anunciou investimentos, entregou obras e realizou o sonho da casa própria para mais de 

700 famílias. | https://bit.ly/3J3JIRC 

 

Portal Correio | Governo Federal entrega obras de segurança hídrica, moradia e 

saneamento básico 

Entregas de obras e serviços foram feitas por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

| https://bit.ly/3e9bNIM 
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Notícias do Acre | No Juruá, Deracre segue com melhoria de ramais e avança na duplicação 

da AC-405 

Um total de R$ 200 milhões são investidos pelo governo do Acre, por meio do Departamento 

de Estradas e Rodagens (Deracre), em grandes e fundamentais obras de infraestrutura no 

estado. | https://bit.ly/3sogiHQ 

 

Agência Pará | População de Barcarena é beneficiada com pacote de obras e serviços 

Município contará com nova orla e quadra de esportes. Categoria de mototaxistas será 

beneficiada com linha de crédito. | https://bit.ly/3yLKJsP 

 

Agência Pará | Governo garante obras nas áreas de saúde e saneamento em Novo 

Progresso 

Os convênios foram firmados pelo Estado com a Prefeitura, destinados à reconstrução do 

Hospital Municipal e à construção de galerias pluviais em duas vias. | https://bit.ly/3J4BAjI 

 

Agência Pará | Estado retoma obra, conclui e entrega escola no aniversário de Itaituba 

No distrito de Miritituba, obra estava paralisada há anos,e agora representa um novo horizonte 

para centenas de estudantes do município. | https://bit.ly/3Ero9Hb 

 

Agência Pará | Asfalto chega à rodovia PA-430, no nordeste paraense 

Obras irão beneficiar 30 comunidades que estão localizadas ao longo dos 32 quilômetros de 

extensão da rodovia. | https://bit.ly/3mo0vVw 

 

Agência Pará | Estado e Prefeitura de Óbidos firmam parceria para obras de pavimentação 

no Distrito Flexal 

Ao todo, serão R$2,5 milhões investidos pelo Estado na urbanização do distrito. O serviço de 

pavimentação vai garantir mais infraestrutura urbana e qualidade de vida para a população 

local, é o que afirma o engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Obras Públicas (Sedop), pasta responsável pelo convênio. | https://bit.ly/33LFr53 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | DER/PR libera dois trechos em obras de rodovia de 

Godoy Moreira 

Liberação ocorre neste final de semana. Rodovia no Vale do Ivaí está recebendo novas galerias 

de concreto e elevação da altura do pavimento para acabar com pontos de alagamento. | 

https://bit.ly/32fgGOf 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná |Duplicação da PR-445, entre Londrina e Mauá da 

Serra, sai do papel após décadas de espera 

Licitação para a obra foi concluída em novembro, e o investimento pelo Governo do Estado será 

de R$ 148 milhões. O prazo para concluir a obra é de 18 meses. Restauração beneficia 

diretamente os mais de 25 mil habitantes de Mauá da Serra e Tamarana, além de dar segurança 

viária e conforto a quem vai a Londrina. | https://bit.ly/3ml2tGt 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Obras da restauração em concreto avançam na PRC-

280, principal corredor do Sudoeste 

Já são 12 quilômetros concluídos com serviços de fresagem na pista de rolamento e de 

nivelamento nos acostamentos. Na sequência, serão colocadas placas de concreto de 22 

centímetros de espessura, restaurando completamente a pista. | https://bit.ly/3yLStLp 

 

Agência Estadual de Notícias Paraná | Estado e Klabin assinam convênio para investimento 

de R$ 450 milhões em infraestrutura nos Campos Gerais 

Termo das obras de infraestrutura, assinado nesta quarta-feira (15), é fruto da parceria público-

privada com crédito presumido de ICMS. Obras ficarão concentradas nos Campos Gerais. | 

https://bit.ly/30LmuOP 
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Agência Estadual de Notícias Paraná | Governador autoriza obras que darão fim a 

problema histórico de saneamento em Pato Branco 

Serão aplicados R$ 89 milhões para resolver problemas de falta de estrutura nos bairros São 

João, Vila São Pedro e Alto da Glória, além de afastar da região central da cidade a Estação de 

Tratamento de Esgoto. Obras devem ser iniciadas em 3 de janeiro, no primeiro dia útil de 2022. 

| https://bit.ly/3FuZN0x 

 

Estado de Minas | Lojistas criticam obras de ampliação no Aeroporto de Confins 

Segundo a concessionária, 6 portões de embarque foram fechados e lojas reclamam de pouco 

movimento no Terminal 1. | https://bit.ly/32nbKX3 

 

Estado de Minas | PF faz buscas contra Ciro e Cid Gomes por propinas em obra do 

Castelão 

Investigações miram em "possível pagamento de vantagem indevida para que a Galvão 

Engenharia obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão". | https://bit.ly/3qeSBPC 

 

Engeplus | Governo do Estado inicia obras de pavimentação na rodovia da Imigração 

Italiana 

Serão gastos R$ 14,9 milhões para a pavimentação asfáltica dos 7,6 quilômetros de estrada. | 

https://bit.ly/3q7Yw8V 

 

Engeplus | Presidente da Acic aprova projeto de extensão da Via Rápida e acredita em 

obras até o final de 2022 

Rodovia deve acelerar tempo de viagem entre Criciúma e Balneário Rincão. | 

https://bit.ly/3FgkbCq 

 

Diário do Litorial | Santos receberá R$ 39,7 milhões para investimentos em obras em 2022 

Obras do Emissário Submarino, Teatro Municipal, Ponte Edgard Perdigão, Cine Escola, Rua 

República Portuguesa e da Escadaria Joana D'arc serão beneficiadas com a verba disponibilizada 

pelo Governo do Estado. | https://bit.ly/3e7gjaN 

 

Diário do Litoral | Ciro e Cid Gomes são alvos de operação da PF sobre obras do Castelão 

Suspeitas são de 'fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e 

servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras" no estádio. | 

https://bit.ly/3qc8MgA 

 

Diário do Litoral | Guarujá conclui obras de limpeza das redes pluviais em Pitangueiras 

Intervenções foram necessárias para dar maior vazão às águas pluviais e assim mitigar pontos 

de alagamentos decorrentes de chuvas fortes, principalmente na região da Barra Funda. | 

https://bit.ly/324Kux5 

 

Campo Grande News | Prefeitura escolhe empresas para começar novas obras de asfalto 

no Nova Lima 

Veja quais ruas serão asfaltadas nas etapas C e D do projeto. | https://bit.ly/3GV6o4u 

 

Campo Grande News | Azambuja entrega rodovia que liga Nova Andradina ao IFMS 

Cidade será polo de atendimento da Carava da Saúde deste ano com cirurgias e exames. | 

https://bit.ly/3mkKKyJ 

 

Campo Grande News | Governador entrega pavimentação de via que liga Nova Andradina 

ao IFMS 

A obra custou 34 milhões e foi viabilizada com recursos do Fundersul; foram asfaltados 22 

quilômetros. | https://bit.ly/3q3trDq 
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Campo Grande News | Reviva antecipa interdição de cruzamento e fecha Rui Barbosa para 

teste de carga 

Trecho da Rua Rui Barbosa, entre a Rua São Paulo e Rua Amazonas, deve ser liberado amanhã 

(16) mesmo. | https://bit.ly/3mjClLP 

 

Campo Grande News | Ministério repassa R$ 8,6 milhões para saneamento básico em 

cidades de MS 

Recursos serão enviados para Corumbá e Três Lagoas para ampliação das redes de tratamento 

de esgoto. | https://bit.ly/3GRScJm 

 

Campo Grande News | Pavimentação de 19 km da MS-295 leva esperança para moradores 

de distrito 

Obras começaram em setembro e devem durar um ano. Investimento foi de R$ 28,6 milhões. | 

https://bit.ly/3pdcgjH 

 

Campo Grande News | Por R$ 19,7 milhões, empresa de São Paulo vai asfaltar rodovia MS-

010 

Trecho fica entre Rochedinho, na Capital, e Furnas de Dionísio, em Jaraguari. | 

https://bit.ly/3yIkUtr 

 

Correio do Estado | Obras viárias em MS deverão seguir manual para evitar atropelamento 

de animais silvestres 

O documento lançado nesta sexta-feira (17) prevê o documento prevê medidas de redução de 

colisões veiculares com animais nas rodovias estaduais. | https://bit.ly/3miLnsO 
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