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- 2 a 8 de Maio



IBRAOP

IBRAOP | Ibraop se reúne com CREA-SC para retomar parceria
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Púbicas (Ibraop) se reuniu com diversos
representantes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina (Crea-SC)
para a retomada da parceria entre as instituições. | https://bit.ly/3N10kdD



SITES DE PARCEIROS

ATRICON | TCE-RS assina protocolo para usar imagens de satélite para fiscalizar obras
públicas
O acordo é resultado da visita que o presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal,
realizou a sede do órgão em abril, em São José dos Campos (SP). A assinatura do protocolo
ocorre na sala da presidência do TCE-RS, às 14h. | https://bit.ly/3LUFAEk



SITES DE TCs

TCU | Auditoria do TCU aponta sobrepreço de R$ 4 milhões em obras na orla de Santarém
no Pará
A fiscalização analisou a conformidade e a economicidade da obra de Contenção da Orla de
Santarém (PA), custeada com recursos federais no valor de R$ 72 milhões. |
https://bit.ly/39MMOfy
TCE-GO | TCE-GO suspende licitação para obras no Complexo Prisional de Aparecida
Indícios de irregularidades poderiam levar a prejuízo na contratação. | https://bit.ly/39AqMfM
TCE-PR | Rio Branco do Sul deve aprimorar contratações de obras, determina o TCE-PR
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que a
Prefeitura de Rio Branco do Sul passe a apresentar, junto aos documentos referentes a suas
licitações de obras, as devidas motivações e justificativas para a melhor compreensão dos
objetivos e metas a serem alcançados por meio dos certames. | https://bit.ly/3w8awdE
TCM- SP | Sustentabilidade Econômico-Financeira do Serviço de Resíduos Sólidos Urbanos
está entre os cursos gratuitos divulgados pela GRT
A Gestão das Relações do Trabalho (GRT) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCMSP) divulga novas palestras e cursos gratuitos que podem ser realizados neste mês de
maio. A lista reúne cerca de 20 eventos online disponíveis para consulta e participação. |
https://bit.ly/3vR3cnQ

TCE-GO | Servidores recebem treinamento para uso do LabTCE-GO
Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia apresentou o Procedimento
Operacional Padrão (PO). | https://bit.ly/3slzWDw
TCE-RS | TCE-RS assina protocolo para usar imagens de satélite para fiscalizar obras
públicas
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) firmará segunda-feira (9/5) protocolo de intenções
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para utilizar imagens de satélite para
fiscalizar a execução de obras públicas. | https://bit.ly/3kWLYyU



SITES DE NOTÍCIAS

G1 | Concessionária prevê concluir nesta semana obra em cratera na Rio-Santos em
Ubatuba
Trecho da pista na altura do km 33,6 desmoronou durante chuvas no último mês. |
http://glo.bo/3ynM0If
G1 | Centro Gastronômico e Mercado Municipal estão com obras previstas para junho em
Itapecerica
Criação dos espaços foi aprovada em março pela Câmara por meio de dois projetos de lei que
foram sancionados pelo Executivo. Ao g1, o prefeito Wirley Rodrigues Reis, Têko (Podemos)
afirmou que ambos serão importantes para o desenvolvimento econômico e geração de
emprego. | http://glo.bo/3smvqob
G1 | Obras da ponte do Urumanduba chegam ao fim; trânsito no local está liberado
Nova estrutura tem 10 metros de comprimento e 5 de largura. | http://glo.bo/3slJgHw
G1 | Prestando Contas: governador do AP, Waldez destaca investimentos em concessões e
grandes obras
Quadro no programa Bom Dia Amapá integra a plataforma Amazônia Que Eu Quero. |
http://glo.bo/3P6Zqhx
G1 | Ministro do TCU determina suspensão dos procedimentos para as obras do BRT na
Grande Cuiabá
Pedido foi feito pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que apontou irregularidades na troca
do VLT pelo novo modal. | http://glo.bo/3MYEBDd
G1 | Trecho da Av. Beira-Mar, em Fortaleza, é bloqueado para obras da Cagece
Previsão da Cagece é que os serviços, juntamente com a recuperação do pavimento, ocorram
em até 10 dias. | http://glo.bo/3KX8qCN
G1 | Divulgação de lista com nome de ruas que passarão por obras em Divinópolis é
aprovada; saiba como funciona
De acordo com projeto de lei votado na Câmara na quinta-feira (5), a Prefeitura deverá informar
sobre as ações à Casa Legislativa semanalmente e por meio eletrônico. |
http://glo.bo/3MQCNMC
G1 | Sete meses após interdição, obras têm início em viaduto de rodovia em Santa Bárbara
d'Oeste
Contrato foi firmado por R$ 1 milhão e previsão é concluir serviços em até três meses. |
http://glo.bo/3vWfRpm

G1 | Associação Waimiri Atroari afirma ter aceito proposta do governo para obras do
Linhão de Tucuruí
Linhão vai ligar Roraima ao sistema nacional de energia. Obra deve se estender pelos 715 km
que ficam entre Boa Vista e Manaus. Destes, 122 km de torres do Linhão vão passar pela
reserva indígena. | http://glo.bo/3yk1fBR
G1 | Programa 'Creches por todo Pará' vai iniciar obras no bairro Perpétuo Socorro, em
Óbidos
Município foi um dos 16 contemplados com recursos para construção das creches. |
http://glo.bo/3905GHu
G1 | Deputado Wolney Queiroz destaca obras realizadas em Caruaru através de verbas
vindas de Brasília: 'tem investimento'
Nesta semana, a CBN está entrevistando pré-candidatos a deputado federal. As entrevistas
seguem até a sexta (6). | http://glo.bo/37qae9C
G1 | Rua Januário de Souza Rocha é interditada para obras de saneamento em Divinópolis
O trecho interditado no Bairro Belvedere fica entre as ruas Quito e Sd. Domingos Brandão. Não
há previsão de liberação. | http://glo.bo/3vUfFHr
G1 | Após quatro anos de complicações, obras na BR-154 entre Ituiutaba e Campina Verde
voltam a ser retomadas
Trabalhos começaram em 2014 e foram adiados diversas vezes. Contrato com uma nova
empreiteira foi assinado no dia 15 de setembro deste ano. | http://glo.bo/3FoUMY1
G1 | Governo de PE anuncia retomada das obras do Hospital da Mulher do Agreste, em
Caruaru
Secretário Estadual de Saúde, André Longo, vai estar em Caruaru na sexta (6), às 10h. |
http://glo.bo/38eIkxN
G1 | 10 anos do BRT em Belém - Era Zenaldo: obras entregues com atraso e sem sistema
funcionando
Segunda reportagem da série mostra a gestão de Zenaldo continuando as obras, por dois
mandatos, e que foram entregues sem atender a população. | http://glo.bo/3M0U1qw
G1 | Obras são realizadas no 'Pátio do Forró' a um mês do início do São João 2022 de
Caruaru
Obras de requalificação tiveram início há pouco mais de quatro meses. | http://glo.bo/3P5lskU
G1 | Ministro da Saúde visita Hospital do Câncer, em Nova Friburgo, que tem obras
paradas desde 2016
Durante a visita de Marcelo Queiroga, nesta segunda-feira (2), foram abertos os envelopes com
os documentos de duas empresas interessadas em fazer o projeto e a execução da obra. |
http://glo.bo/3LYU46j
G1 | DAE interdita quarteirão para execução de obras de extensão de rede de esgoto em
Bauru; veja opção de desvio
Previsão é finalizar o serviço até o fim da tarde desta terça-feira (3). Serviço contempla a
implantação de aproximadamente 30 metros de rede coletora de esgoto. |
http://glo.bo/3906Lz2
G1 | Obras da Sanepar podem deixar bairros de Curitiba sem água entre terça (3) e quarta
(4)
Serviços de interligação de redes serão feitos nos próximos dias, na capital. |
http://glo.bo/3kPaD8G

G1 | Ruas de Araguaína são interditadas para obras em tubulações; veja locais
Prefeitura diz que serão substituídos 31 mil metros da rede de água. | http://glo.bo/3kSaJfK
G1 | Obras de pavimentação e melhorias no município são temas de reunião entre
prefeitura e DER
“Programa Novas Estradas Vicinais” será o responsável pelas obras de pavimentação na Estrada
José Félix Visconde de Mossoró. | http://glo.bo/3McfUn3
G1 | Sumaré faz rodízio no abastecimento de água para obras em estação de tratamento;
veja esquema
Medida ocorre de terça (3) a sexta-feira (6) e afeta seis regiões da cidade. Estação de
Tratamento de Água (ETA) II, no Parque Itália, recebe serviços de ampliação e modernização. |
http://glo.bo/3kPwz3F
G1 | Obras na pavimentação alteram o tráfego na SP-225 em Bauru e Santa Cruz do Rio
Pardo; veja alternativas
Alterações serão nesta terça-feira e na quarta. Em Jaú, obras também interditam trecho Rodovia
Comandante João Ribeiro de Barros. | http://glo.bo/3KWuiOP
G1 | Ação troca resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de energia no RN; veja
locais
Projeto aceita materiais como papelão, plástico, metal, óleo vegetal, além de eletrônicos. |
http://glo.bo/3wgZ3bA
Globoplay | Obras de Teatro de Jaru são iniciadas
Valor da construção está estimada em mais de R$3 milhões. | https://bit.ly/37q97Xu
Globoplay | BR-135 passa por obras de recapeamento
Trânsito no trecho na chegada de Montes Claros deve ser afetado. | https://bit.ly/3MVS9PW
Globoplay | Terceira Ponte: como estão as obras de ampliação
Tecnologia, técnica, esforço e segurança na construção de ciclovia. | https://bit.ly/3sisg56
Globoplay | BR-101 terá obras noturnas de pavimentação
Haverá bloqueio fixo da faixa da direita na pista principal desde às 19h até as 7h da manhã. |
https://bit.ly/3L9ayrn
Globoplay | Andamentos de obras importantes em Rio Grande
Licitação para Av. Beira Mar, no Cassino é assinada e licitação da duplicação da ERS-734 é
suspensa. | https://bit.ly/3ktL24X
Globoplay | Ação troca resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de luz
Ação troca resíduos sólidos recicláveis por descontos na conta de luz. | https://bit.ly/3PaLaVo
Globoplay | Plano de resíduos sólidos prevê coleta seletiva e valorização de catadores e
cooperativas
Confira série Meio Ambiente e Sustentabilidade, da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia. |
https://bit.ly/38eVj2z
Isto É Dinheiro | Presidente Bolsonaro entrega duas obras na Paraíba
A unidade básica está localizada no município de Gurinhém, na qual foram investidos R$ 326,4
mil com a expectativa de atender a uma população estimada em 14 mil pessoas. |
https://bit.ly/392YPgh

Governo Federal | Governo Federal repassa mais de R$ 5,9 milhões para a continuidade de
obras de saneamento em 10 estados
Recursos serão usados na ampliação de sistema de esgotamento sanitário, saneamento
integrado, abastecimento de água e manejo de águas pluviais. | https://bit.ly/3smaldG
DNIT | Mutirão de conciliação garante avanços nas obras de pavimentação da Estrada
Boiadeira/PR
DNIT, AGU e Justiça Federal fecham acordos de desapropriação em Umuarama envolvendo a BR487/PR. | https://bit.ly/3KWs5m8
Estradas | Iniciadas as obras de recuperação da MG-441, na Zona da Mata, em Minas
De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DERMG), trabalhos devem contemplar também outras rodovias da região. | https://bit.ly/3kReSAF
Estradas | Obras na ERS-030, em Osório (RS) garantem mais segurança aos usuários
De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), mais de R$ 3
milhões serão investidos na restauração e sinalização da pista. | https://bit.ly/392rRwS
Metrópoles | PB: governo federal entrega trecho de obra da Vertente Litorânea
Empreendimento hídrico vai beneficiar mais de 680 mil pessoas em 39 cidades paraibanas;
Bolsonaro e ministro Daniel Ferreira entregarão obra. | https://bit.ly/3MXjscC
Jornal de Brasília | Autorizada obra de novo bairro no Recanto das Emas
O bairro será chamado de Setor Habitacional Tamanduá e abrigará famílias em situação de
vulnerabilidade na região. | https://bit.ly/3KXgkvM
Jornal de Brasília | Lançado edital que marca o início das obras no canal do rodeador, em
Brazlândia
A primeira licitação tem como objeto a contratação de uma empresa terceirizada para a
realização da obra de revitalização do canal do rodeador. | https://bit.ly/3LUQTfK
Agência Brasília | Viaduto do Recanto das Emas atinge 65% da obra executados
Governador Ibaneis Rocha visitou a construção neste sábado (7). Investimento no elevado é de
R$ 30,9 milhões e 400 empregos foram gerados. | https://bit.ly/3kSP9YI
Agência Brasília | GDF Presente executa obras de mobilidade em Taguatinga
Estacionamento com 22 vagas na praça da QNL 22 e calçada de 30 metros na QNL 2 vão dar
mais segurança e acessibilidade para pedestres e motoristas. | https://bit.ly/39F0Z69
Agência Brasília | Autorizadas obras de infraestrutura no Residencial Tamanduá
Condomínio com 140 hectares será todo estruturado com saneamento, rede de drenagem, de
água e pavimentação para atender até 1,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade. |
https://bit.ly/38ZUMl1
Agência Brasília | Usina de concreto acelera obra do Túnel de Taguatinga
Oficina produz, em média, 240 metros cúbicos de concreto por dia. Solução logística foi
implementada em 2020. | https://bit.ly/386FP0F
Notícias do Acre | Hospital do Idoso recebe obras que promovem acessibilidade a usuários
O Hospital do Idoso, em Rio Branco, recebe a partir desta segunda-feira, 2, por meio da
Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em parceria com a Secretaria de Estado de
Infraestrutura (Seinfra), obras de adequação e reparo em sua estrutura física, incluindo uma
rampa de acesso com corrimão, que garante um ambiente seguro e com mais acessibilidade, e
um piso tátil, que orientará os pacientes com deficiência visual ou com baixa visão. |
https://bit.ly/3sjGx1e

Agência Pará | Estudantes de arquitetura têm visita técnica às obras do Palacete Faciola
Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que as obras alcançaram 90% da meta e estão
em fase de acabamento. | https://bit.ly/3wia1xA
Agência Pará | Setran finaliza primeira camada de asfalto na PA-254, em obra inédita
Pela primeira vez, a maior rodovia do Pará, na região do Baixo Amazonas, recebe serviços de
construção e pavimentação. | https://bit.ly/3yGgIg3
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Sanepar investe R$ 44 milhões e aumenta
capacidade de saneamento em Campo Mourão
As obras de ampliação da ETE Rio do Campo vão elevar em 80% a capacidade de tratamento do
esgoto coletado na cidade, que deverá alcançar em breve um dos melhores indicadores de
saneamento do país. | https://bit.ly/3srCkZp
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras da Estrada da Boiadeira ultrapassam 80%
de execução e avançam em várias frentes
Construção da rodovia que liga o Mato Grosso do Sul a Umuarama está na fase de
encaminhamento das últimas desapropriações necessárias, execução das obras de arte e
pavimentação. Governador Ratinho Junior sobrevoou a obra nesta sexta. |
https://bit.ly/3P8WfWY
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Sanepar investe R$ 4,5 milhões para ampliar
abastecimento em Rolândia
As obras iniciadas em janeiro devem durar 12 meses e algumas etapas exigirão paradas no
abastecimento ou redução do volume distribuído, em diferentes pontos da cidade, sempre de
segunda a sexta-feira. A previsão é que a recuperação total ocorra durante a noite. |
https://bit.ly/3waBZeK
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Com investimento de R$ 376,4 milhões em obras,
Sanepar amplia atendimento em 12 cidades
A previsão é que 3,7 milhões de pessoas sejam impactadas pelas obras de ampliação dos
sistemas de água e esgoto. Com 100% da população urbana atendida com água tratada e índice
de 84% na coleta e tratamento de esgoto, o Paraná se aproxima agora da universalização da
cobertura de saneamento. | https://bit.ly/3wfxiAv
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Acordo judicial com concessionária garante
obras na BR-277, BR-373 e BR-476
Concessionária executa terceiras faixas, novo trevo e passarela de pedestres em rodovias
federais. DER/PR fiscaliza o andamento de obras não realizadas durante o contrato. |
https://bit.ly/3l0zAxT
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Edital para construção do Hospital de Colombo é
lançado e Governo confirma R$ 20 milhões para obra
Unidade atende uma das prioridades do Estado que é a regionalização da saúde. Com
capacidade para receber até 10 mil pessoas por mês, hospital será referência para quase 250
mil habitantes do município e também vai desafogar o atendimento médico-hospitalar da RMC.
| https://bit.ly/3l0zO8d
Agência Estadual de Notícias | Obras na PR-364 e na PRC-280 farão a diferença na
economia do Paraná, diz governador
Governador deu entrevistas para programas de rádio e destacou a pavimentação da PR-364,
entre Irati e São Mateus do Sul, e a revitalização em concreto da PRC-280, na região Sudoeste. |
https://bit.ly/39PD6cn

Agência Estadual de Notícias | Com investimento de R$ 300 milhões, Governo executa
obras e projetos para Guarapuava e região
Demandas históricas foram solucionadas, como a duplicação da BR-277 em Guarapuava, as
pavimentações entre Mato Rico e Pitanga e Irati e São Mateus do Sul e as contratações dos
projetos de ampliação de capacidade para melhorar a conexão desse polo com o Norte e o
Noroeste. Os recursos influenciam a economia e a vida de milhares de moradores num raio de
50 municípios. | https://bit.ly/3snzmFl
Agência Pará | Governo do Estado inicia obra de construção e pavimentação da estratégica
PA-242
A PA-242 tem 139,5 quilômetros de extensão, desses, 114 em revestimento asfáltico, ela é
acesso a Santo Antônio do Tauá, Castanhal, entre outros municípios. | https://bit.ly/3soyVus
Estado de Minas | BH: trânsito no Belvedere é alterado para obras na rede de drenagem
Parte da pista da avenida Presidente Eurico Dutra deve operar em dois sentidos até 20 de maio;
entenda. | https://bit.ly/3Ft9MUC
Estado de Minas | Obras do trem turístico Rio-Minas começarão na próxima semana
Projeto inicialmente contemplará Chiador, Sapucaia e Três Rios. No entanto, o projeto final terá
168 quilômetros, entre Cataguases e Três Rios. | https://bit.ly/3kS2S1M
Portal Correio | Tovar cobra informação sobre obras inacabadas do Estádio ‘O Amigão’
com investimentos de R$ 30 milhões pelo Governo do Estado
No Pedido de Informações o deputado indaga ao Estado por qual razão a obra não foi concluída
em sua totalidade; se já foram empenhados todos os recursos previstos no contrato e ainda
quais providências foram ou serão adotadas pelo governo para a conclusão total da obra. |
https://bit.ly/3MQBeOK
Portal 27 | Casagrande anuncia obras de macrodrenagem e repasse para Hospital do
Câncer de Cachoeiro
Além disso, o Governo do Estado vai repassar R$ 7,8 milhões para a construção do novo
Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. | https://bit.ly/3FqmOSV
MidiaMax | Obras de pavimentação em bairro de Ladário vão ter custo de R$ 17,5 milhões
Ruas do bairro Seac, em Ladário, serão pavimentadas. | https://bit.ly/3Fqc6vA
MidiaMax | Em obras, Rui Barbosa fica totalmente interditada nesta quinta; confira onde
Após finalização da obra, novo trecho da via será interditado. | https://bit.ly/39F1Vrb
MidiaMax | Prefeitura de São Gabriel do Oeste gasta R$ 4,3 milhões em obras de
pavimentação
Decisão foi despachada seguindo a homologação e adjudicação do contrato. |
https://bit.ly/3FvGwwv
São Roque Notícias | Obras de pavimentação na Rua Antônio Joaquim de Moraes são
concluídas, afirma Prefeitura
De acordo com a administração municipal, as obras, que se estendem por 1.512,12m², trazem
um investimento total de mais de R$247 mil, vidas em parte do Governo Estadual (através de
emenda do Deputado Estadual Sargento Neri) e contrapartida municipal. |
https://bit.ly/3Nhtrd9
Engeplus | CCR ViaCosteira informa cronograma semanal de obras na BR-101 Sul
Veja as ações a serem feitas entre os dias 02 e 08 de maio. | https://bit.ly/3kS0592

DcMais | Obras de acordo judicial avançam em três BRs
Concessionária executa terceiras faixas, novo trevo e passarela de pedestres em rodovias
federais. | https://bit.ly/3vUYUfi
Dcmais | “Telêmaco Borba vai ser transformada com obras”, diz prefeito
Em entrevista ao DC, prefeito Marcio Matos fez um balanço da atual gestão e revelou quais são
os próximos planos para a cidade da região. | https://bit.ly/3MYuhLE
Diário do Litoral | Visita apresenta avanços de obras contra enchentes na Zona Noroeste
de Santos
O sistema em desenvolvimento consiste na construção de uma estação elevatória, um canal e
comportas no final da avenida que faz limite com São Vicente. | https://bit.ly/3vVXwZV
Diário do Litoral | Obras na Ponte dos Barreiros estão 85% concluídas, com recuperação
total das estacas
Serviços realizados nos últimos 9 meses finalizaram as 217 estacas; cronograma segue
mantido para término no final de julho. | https://bit.ly/3MXf0uq
Diário do Litoral | UBS Vila Alice, em Guarujá, tem 90% das obras concluídas
Ampliação do equipamento de Saúde permitirá que o atendimento mensal suba de 2.400 para
quatro mil pessoas. | https://bit.ly/3FsHNEv
Correio do Estado | Concessionárias deverão reparar buracos e valas após execução de
obras, diz projeto de lei
A propositura foi aprovada hoje na Câmara Municipal, em regime de urgência. |
https://bit.ly/395mFby
Campo Grande News | Governo estadual lança obras de infraestrutura para aniversário de
Terenos
Azambuja também visita o município de São Gabriel do Oeste neste sábado. |
https://bit.ly/3M3yPjS
Campo Grande News | Governo investe R$ 20 milhões em mais obras para Corumbá e
Ladário
Em sete anos, foram investidos R$ 558 milhões nas duas cidades, sendo R$ 274 milhões
apenas em infraestrutura. | https://bit.ly/3P5YSst
Campo Grande News | Ministério repassa R$ 376 mil para obras de saneamento em
Corumbá
Verba é destinada para o aumento da cobertura da rede de coleta de esgoto na cidade. |
https://bit.ly/3OZyzEa

