
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 
- 18 a 31 de julho 2022 – 

 
 

• IBRAOP 
 
 
IBRAOP | Ibraop conhece a ferramenta online “Localiza Obras” para divulgar a iniciativa 
Os cidadãos de Pará de Minas (MG) agora têm acesso facilitado às informações das obras públicas 
do município. Trata-se da ferramenta online chamada “Localiza Obras”,desenvolvida pelo 
Observatório Social e apresentada ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), 
que se comprometeu a divulgar a iniciativa | https://bit.ly/3oOWnPs 
 
IBRAOP | Ibraop e Crea-SC assinam Termo de Cooperação Técnica pelo aperfeiçoamento das 
obras públicas 
Os presidentes do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, e do Crea-SC, Ângela Cristina Paviani, 
assinaram um Termo de Cooperação Técnica, no ultimo dia 25 de julho, durante evento realizado 
em Florianópolis (SC) | https://bit.ly/3cXVVM6 
 
IBRAOP | Crea-SC e Ibraop promovem diálogo entre instituições sobre reequilíbrio 
econômico-financeiro de contratos de obras públicas 
O Crea-SC, em parceria com o Ibraop, promove, nos dias 25 e 26 de julho, um diálogo técnico 
sobre o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras públicas com a participação de 
diversas instituições. O evento será realizado no auditório do Conselho, em Florianópolis (SC), 
restrito aos profissionais e representantes das instituições convidadas | https://bit.ly/3S2UjR2 
 
IBRAOP | Ibraop cria grupo de trabalho pra discutir os impactos socioambientais de obras 
de infraestrutura 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), considerando demanda decorrente 
do acordo de cooperação técnica firmado com a Transparência Internacional – Brasil, criou um 
grupo técnico para discutir os impactos socioambientais de obras de infraestrutura | 
https://bit.ly/3OyPADQ 
 
 
 

• SITES DE PARCEIROS 
 
 

ATRICON | TCE-SP: Mais de um quarto das obras atrasadas ou paralisadas no Estado estão 

na Educação 

De acordo com levantamento realizado pelo TCESP, o setor de Educação possui o maior número 

de obras atrasadas ou paralisadas do Estado. São 225 empreendimentos (Universidades, 

Faculdades, Escolas e similares, e quadras em Unidades de Ensino) com problemas de 

cronograma – o que representa 26% do total de 845 construções | https://bit.ly/3dwA9PM 

IRB | Integrantes do Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizam reunião 

sobre auditorias operacionais do TCE-SP na área de recursos hídricos 

O Comitê de Inovação prevê realizar proposta de ação conjunta com o CT de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, por meio da construção de uma plataforma digital de apoio à avaliação de 



 

 

políticas públicas, iniciando pela temática de Gestão dos Resíduos Sólidos | 

https://bit.ly/3QqCvhE 

 

•    SITES DOS TCS 

 

TCU | TCU retira restrições e nova Transnordestina pode receber recursos de fundos 

O TCU determinou prazo de 120 dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres 

pactue com a empresa concessionária Transnordestina Logística um novo cronograma para a 

realização das obras da ferrovia | https://bit.ly/3PEcGJX 

TCE-RO | MPC-RO expede notificação à Seduc quanto à necessidade de reformas e 

manutenção das escolas visando o retorno de suas atividades 

O caso levou o MPC-RO a abrir prazo para que a Seduc apresente plano de ação visando à 

execução dos reparos necessários nas instalações da escola em Porto Velho para garantir a 

retomada habitual das atividades escolares presenciais no educandário | https://bit.ly/3QCZw0I 

TCE-MG | TCE realiza primeira reunião de conciliação entre municípios da região 

metropolitana e Estado para construção de Rodoanel 

No encontro, ficou decidido que os municípios e o Estado irão fazer uma análise conjunta dos 

documentos do edital de licitação da obra. Técnicos do TCEMG vão acompanhar a análise 

marcada para quarta-feira, 27/07 | https://bit.ly/3bVTAkD 

TCE-MT | Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras públicas em debate 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza a capacitação "Reequilíbrio Econômico-

Financeiro de Contratos de Obras Públicas" entre os dias 1° e 3 de agosto. As inscrições serão 

realizadas por meio de CI de indicações e estão limitadas a 50 participantes presenciais e 100 

telepresenciais |  

TCE-MT | Fiscalizados podem acessar novo GEO-OBRAS a partir de segunda-feira (18) 

Desde o lançamento, no ano passado, o sistema estava em fase de testes para o aprimoramento 

de suas funções. Melhora no planejamento, controle na execução das obras públicas e 

acompanhamento dos investimentos de recursos são alguns dos benefícios oferecidos pela 

plataforma | https://bit.ly/3PhSwpt 

TCE-RO | TCE confirma participação junto ao DER e abordará “Estudo de Viabilidade Técnica” 

no 2º Workshop Rodoviário de Rondônia 



 

 

A participação do Tribunal de Contas ocorrerá na sexta-feira (29/7), às 14 horas, por meio de 

uma palestra sobre Estudo de Viabilidade Técnica. Evento será presencial, no Teatro Guaporé, 

em Porto Velho | https://bit.ly/3cFAz6e 

TCE-CE | Instituto Plácido Castelo divulga cursos a distância sobre auditoria operacional e 

obras públicas 

O curso “Obras públicas – aspectos da licitação e execução” terá como facilitador o secretário 

adjunto de Controle Externo do TCE Ceará, Adolfo Dantas, e acontecerá de 22 de agosto a 19 de 

setembro | https://bit.ly/3AHv1jz 

TCE-PR | Nos próximos meses, TCE-PR vai auditar 70 obras possivelmente paralisadas 

Elas estão situadas em 14 municípios e têm um valor total estimado em cerca de R$ 155 milhões. 

A previsão está contida no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 da Corte | 

https://bit.ly/3RhcK3O 

TCE-PR | Tribunal renova parceria com o Crea-PR para a melhoria de obras públicas 

Por meio do Termo de Cooperação Técnica, as duas instituições podem realizar ações conjuntas 

de capacitação, emissão de normativas técnicas e atividades de fiscalização em todo o Paraná | 

https://bit.ly/3ct1H8g 

TCE-PE | Atuação do TCE garante maior acessibilidade nos quiosques da orla 

A fiscalização, realizada pela Gerência de Auditoria de Obras no município do Recife (GAOP), 

identificou algumas irregularidades no projeto arquitetônico | https://bit.ly/3q9lHjH 

TCE-RJ | TCE-RJ promove seminário 'Controle Externo de Infraestrutura' 

Ministro do TCU, Benjamin Zymler abordará reflexo da Nova Lei das Licitações e Contratos em 

obras e serviços de Engenharia | https://bit.ly/3OHfPs7 

TCE-MA | TCE prorroga prazo para envio dos questionários do Levantamento do Saneamento 

Básico e sobre o SIAFIC 

O diagnóstico é uma iniciativa do Conselho Nacional de Controle Interno – Conaci, em parceria 

com o Banco Mundial e apoio da Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) com o objetivo de 

avaliar as estruturas de controle interno dos municípios do país | https://bit.ly/3RRQFsD 

 
 

• SITES DE NOTÍCIAS 
 

 
G1 | Obras emergenciais do túnel extravasor começam em Petrópolis 



 

 

Investimento na obra do túnel ultrapassa os R$ 74 milhões. Ao todo, investimento em obras 
emergenciais após tragédia provocada pelas chuvas chega próximo dos R$ 500 milhões. 
| http://glo.bo/3zWjNaL 
  
G1 | Obras em dispositivos da Rodovia Raposo Tavares interditam acessos a Presidente 
Epitácio 
Serviços estão previstos para prosseguir até a próxima terça-feira (2) e os trechos afetados ficam 
entre o km 650 e o km 654. | http://glo.bo/3C6jBZg 
  
G1 | Trechos de ruas e avenidas são interditados para obras de pavimentação em 
Itapetininga 
Prefeitura orienta que os motoristas utilizem vias secundárias durante o andamento das obras. 
| http://glo.bo/3dAeQwQ 
  
G1 | Obras na região portuária de Santos provocam mudança no trânsito a partir de sábado 
Implantação de desvio ocorrerá na Avenida Augusto Barata, no sentido Santos/Via Anchieta. 
| http://glo.bo/3QO2IGR 
  
G1 | Obras de alteamento na BR-364 em Ariquemes (RO) são retomadas, diz Dnit 
Previsão é de que até a terça-feira (2) o trabalho de pavimentação e aplicação da massa asfáltica 
seja concluído. Trecho, que precisou ser elevado após cheia do rio Jamari, causava transtornos a 
motoristas. | http://glo.bo/3QGHRFd 
  
G1 | Obras em reservatório podem afetar abastecimento de água em 35 bairros de Santa 
Bárbara 
Segundo DAE, intervenções serão na quinta-feira (28), das 7h às 18h; veja quais regiões podem 
ter interrupção no fornecimento. | http://glo.bo/3QnAXVr 
  
G1 | Nova ponte Brasil-Paraguai está 90% concluída; obras no lado paraguaio estão atrasadas 
Projeto busca desafogar tráfego da Ponte da Amizade, e ligará Foz do Iguaçu à cidade paraguaia 
Presidente Franco. Faltam apenas 17 metros para que obra seja concluída. 
| http://glo.bo/3C6puoY 
 
G1 | PF conclui que deputado Josimar Maranhãozinho participou de suposto esquema de 
fraude em obras no MA 
Relatório aponta crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Estima-se que 
foram desviados R$ 1,8 milhão. Defesa diz que acusações são 'inconsistentes'. 
| http://glo.bo/3JSqjnk 
  
G1 | Obras para construção de rotatória causam desvios na Avenida Castelo Branco, em 
Guarapuava 
Serviço deve durar até dois meses, segundo a prefeitura. Confira as mudanças no trânsito. 
| http://glo.bo/3C6hLrh 
  
G1 | Vila Vicentina: Obras Assistências São Vicente de Paulo oficializa TAC com a Prefeitura 
de Divinópolis 
Documento foi assinado na quinta-feira (28) e propõe que a entidade siga com as melhorias na 
Vila Vicentina. Irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária levaram à interdição do local 
em abril. | http://glo.bo/3w48Mmo 
  
G1 | Secretaria de Obras promete liberar o trânsito em trecho em reforma na Avenida Brasil 
no dia 8 de agosto 
Trabalhos de integração entre o Calçadão e o Camelódromo, no Centro de Presidente Prudente 
(SP), devem terminar na próxima sexta-feira (5). | http://glo.bo/3w6EU93 
  



 

 

G1 | Contrato de financiamento de R$ 28 milhões é assinado para obras de infraestrutura 
em Uberaba 
Entre as obras, recurso será destinado para a 2ª etapa da Zona de Processamento de Exportação 
e revitalização e duplicação da via de acesso ao Complexo Turístico de Peirópolis. 
| http://glo.bo/3zUEi7y 
  
G1 | Obras de manutenção nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes começam na 
segunda-feira 
Ecovias programou bloqueios para a transposição de cargas especiais em trecho de serra. 
| http://glo.bo/3AlfZ44 
  
G1 | Obras da Sanepar podem afetar abastecimento de água em Guarapuava nesta quarta 
(27); veja bairros atingidos 
Serviço de remanejamento de rede de água da Avenida Castelo Branco e Bernardino Roseira de 
Lacerda terá que ser feito por conta das obras na rotatória. | http://glo.bo/3C4jNYM 
  
G1 | Após 6 meses, começam obras de reconstrução de ponte destruída em temporal em 
Barretos, SP 
Trecho que liga bairros residenciais está interditado desde o dia 6 de janeiro. Prazo para 
conclusão dos serviços é de 120 dias. | http://glo.bo/3pfnLX3 
  
G1 | Obras em dois dispositivos da Rodovia Raposo Tavares causam alterações no tráfego 
em Presidente Epitácio e Regente Feijó 
Serviços serão realizados no sistema de interdição intermitente, ou seja, o trânsito será liberado 
e interditado em intervalos pré-definidos de tempo. | http://glo.bo/3pCnuxD 
  
G1 | Obras da Usina do Gasômetro são retomadas em Porto Alegre 
Reforma do local estava parada desde outubro de 2021 em razão de uma adequação no contrato. 
Revitalização ficou 44% mais cara. | http://glo.bo/3zOpU0E 
  
G1 | BRK inicia obras na Barra de São Miguel para implantação de 33 km de rede de esgoto 
Previsão é de que cobertura seja ampliada de 46% para 90% ao final dos serviços, que devem 
durar até 2023 e fazem parte do projeto de concessão da Região Metropolitana de Maceió. 
| http://glo.bo/3bVWmGy 
  
G1 | Com alterações no trânsito, obras são realizadas em alças de acesso da Rodovia Raposo 
Tavares, em Regente Feijó 
Trabalho terá início nesta quarta-feira (27) e a previsão de encerramento é na próxima sexta-feira 
(29). | http://glo.bo/3QFLECI 
  
G1 | Prefeitura finaliza obras em avenida de Bauru onde erosões se abriram com chuvas 
Recuperação da pista bairro-Centro da Avenida Nuno de Assis foi concluída uma semana após 
conserto de cratera que existia no sentido contrário e que ficou aberta por mais de cinco meses. 
| http://glo.bo/3dufPhQ 
  
G1 | Um ano após anunciar melhorias em 166 ruas, prefeitura de Foz do Iguaçu concluiu 87 
obras; VEJA LISTA 
Segundo prefeitura, cerca de R$ 20 milhões serão usados para realização das obras. Anúncio 
gerou expectativa e moradores de ruas ainda não contempladas temem que asfalto não seja 
entregue. | http://glo.bo/3Pqfavh 
  
G1 | Obra do CMEI Industrial em Araucária entrará na fase de acabamentos 
A área total do novo prédio será três vezes maior que a da construção antiga: de 385m² passará 
a ter 1.251 m²; área devidamente planejada para atender, com qualidade, a demanda da região. 
| http://glo.bo/3SS1kEC 



 

 

  
G1 | Prefeitura inicia obras da UBS São Benedito em Juiz de Fora 
Unidade tem previsão de ser entregue em até 11 meses e atenderá aproximadamente 10 mil 
pessoas da região e adjacências. | http://glo.bo/3JWQIQM 
  
G1 | Obras interrompem abastecimento de água em mais de 80 bairros da região central de 
Itu; confira lista 
Previsão para a retomada do abastecimento na região central da cidade é às 22h desta terça-feira 
(26). | http://glo.bo/3JTbEIu 
  
G1 | Interdição de avenida no Poço, em Maceió, continua por mais 30 dias para obras do 
Renasce Salgadinho 
Trecho do Viaduto Ib Gatto Falcão até a linha férrea fica totalmente para veículos de 7h às 17h. 
| http://glo.bo/3dAijLS 
  
G1 | Obras inacabadas na BR-364 em Ariquemes, RO, geram prejuízo a motoristas 
Estrada começou a ser elevada em fevereiro deste ano, após uma enchente atingir a pista. Trecho 
da rodovia está sem asfalto e sinalização. | http://glo.bo/3bY0JAH 
  
G1 | Força-tarefa fiscaliza obras e empresas de construção em Juiz de Fora 
Ação é realizada até sexta-feira (22) pelo Crea-MG com objetivo de promover segurança da 
sociedade e dos contratantes na cidade. | http://glo.bo/3zTNVDG 
 
G1 | Obras da Sanepar afetam abastecimento de água em Curitiba e Região esta semana; 
veja dias e bairros impactados 
Serviços da companhia serão realizados entre segunda (25) e quarta (27), impactando bairros de 
seis cidades. Imóveis com caixa-d'água podem não ser prejudicados pelo desabastecimento. 
| http://glo.bo/3bSVCC1 
  
G1 | Restaurante Universitário do campus do Recife deve ter obras finalizadas em setembro 
deste ano, diz UFPE 
Universidade deu início ao ano letivo de 2022 com restaurante de portas fechadas. 
Estabelecimento passa por nova reforma. | http://glo.bo/3AlVV1D 
  
G1 | Danos causados por incêndio em píer turístico de Piracicaba completam 1 ano; prazo 
para término das obras está indefinido 
Em março, prefeitura anunciou a contratação de uma empresa que seria responsável pela 
restauração, mas serviços não começaram. Fogo danificou totalmente as madeiras do local. 
| http://glo.bo/3SS2j7S 
  
G1 | Vias da Zona Sul de Manaus sofrem alteração devido a obras da prefeitura; veja as 
mudanças 
A interdição e as obras devem durar pelo menos 60 dias e acontecem na avenida Presidente 
Kennedy e estrada do Paredão. | http://glo.bo/3JSfnpV 
  
G1 | Casas da Comunidade da Sharp serão desapropriadas para obras do Prosamim, em 
Manaus 
Processo de desapropriação, que vai atingir também moradores da comunidade Manaus 2000, 
alcançará 274 imóveis e deve iniciar ainda neste mês de julho. | http://glo.bo/3PkUMvn 
  
G1 | Construservice tem contratos com a Codevasf para obras em 12 municípios do MA; 
valores chegam a R$ 15 milhões 
Empresa é investigada por desvios de dinheiro público por meio de fraudes em licitações. 
Considerado o principal sócio da empresa, 'Eduardo Imperador' foi preso pela Polícia Federal e 
segue no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. | http://glo.bo/3dwktfa 



 

 

  
G1 | Famílias que tiveram casas interditadas por conta de obras de expansão do Metrô estão 
há quase 60 dias vivendo em hotéis 
A previsão era de que essas pessoas ficariam em hotéis somente por 15 dias. O Metrô informou 
que as 6 casas foram interditadas previamente, mas uma análise apontou que elas não têm danos 
estruturais. Disse também que as rachaduras serão consertadas, e enquanto isso, as famílias vão 
deixar os hotéis e morar em imóveis alugados pelo Metrô. | http://glo.bo/3QKwrAa 
  
G1 | Rui Barbosa e 13 de Maio ficam interditadas para obras nesta terça-feira 
Diversas ruas do microcentro da capital já estão com asfalto requalificado, calçadas padronizadas 
e com acessibilidade e arborização. | http://glo.bo/3w3wFdI 
  
G1 | Prefeitura de SP começa obras de calçadas mais amplas e acessíveis na Avenida Santo 
Amaro 
Avenida da Zona Sul da capital também vai ganhar nova sinalização no asfalto, no corredor de 
ônibus e novas paradas de ônibus. Serão investidos R$ 62,6 milhões nas intervenções, com 
recursos advindos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Obras vão durar 18 meses, 
confira interdições e alternativas. | http://glo.bo/3RL2WzK 
  
G1 | Obras para receber Gusttavo Lima na menor cidade de RR devem custar 90% de todo 
orçamento anual da prefeitura 
Prefeito James Batista (SD) afirma que o valor de R$ 40 milhões foi levantado com ajuda de 
'convênios com o Governo Federal', sem detalhar quais são. No planejamento do portal de entrada 
da cidade, é possível notar semelhanças com a casa de Gusttavo Lima. | http://glo.bo/3JWnmlz 
  
G1 | Com alterações no tráfego, obras de recuperação do pavimento são realizadas na 
Rodovia Raposo Tavares, em Rancharia 
Previsão é que os trabalhos sejam concluídos no próximo domingo (24). | http://glo.bo/3dkoenW 
  
G1 | Prefeitura de SP ainda não deu início a obras de 40 km de corredores de ônibus 
previstas no Plano de Metas da atual gestão 
Levantamento do SP2 mostra que, dos 40 km prometidos, nenhum foi entregue; além disso, 
prefeitura também não deu inicio aos BRTs Aricanduva e Radial Leste, que também estão nas 
metas. Gestão informou que estão previstas licitações para obras dos BRT’S da Zona Leste e o 
corredor da Chucri Zaidan; disse ainda que há planos de requalificar outros 5 corredores na zonas 
Norte, Leste e Sul. | http://glo.bo/3JUcapK 
  
G1 | Após decisão judicial, Prefeitura vai dar andamento à licitação para obras na rede de 
água do Bairro Élisson Prieto em Uberlândia 
Segundo o Município, contratação estava travada devido a uma contestação judicial apresentada 
por uma das empresas participantes do processo. | http://glo.bo/3zVWtKa 
  
G1 | Obra na Rua Saldanha da Gama, Maceió, altera trânsito 
Previsão é de que a obra seja concluída no dia 29 de julho. Até lá, único acesso à Ladeira Geraldo 
Melo para quem vai descer é pela Av. Dom Antônio Brandão. | http://glo.bo/3C2ayrZ 
  
Globoplay | Obras na Antônio Heil 
Trecho municipal da rodovia está sendo duplicado, em Brusque. | https://bit.ly/3Alarq9 
  
Globoplay | Perigo nas estradas em obras sem sinalização 
Falta sinalização em obras do CE-153 e da CE-293; SOP afirma que vai melhorar. 
| https://bit.ly/3dpGigx 
  
Globoplay | Av. Leste oeste bloqueada para obras 
3 Quarteirões estão interditados para obras na rede de esgoto. | https://bit.ly/3C4aF6m 



 

 

  
Globoplay | Terminal do Valentina terá obras retomadas 
Obra que começou em 2109 está parada de novo e deve ser retomada em agosto. 
| https://bit.ly/3zVUN3f 
  
Globoplay | Obras da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai 
No país vizinho, 19 km de acesso estão sendo construídos. | https://bit.ly/3C5H2S9 
  
Globoplay | Rodovia que dá acesso a Aruanã está em obras 
Equipes fazem recapeamento e alguns trechos estão com interdições. | https://bit.ly/3PqvgEW 
  
Globoplay | Obras de mobilidade provocam engarrafamentos em Teresina 
Obras de mobilidade provocam engarrafamentos em Teresina. | https://bit.ly/3dopOFj 
  
Globoplay | Trecho da Transcoqueiro, em Ananindeua, é liberado após obras 
Trecho da Transcoqueiro, em Ananindeua, é liberado após obras. | https://bit.ly/3w6FbsK 
  
Globoplay | Obras devem interditar trânsito na BR-116 
Manutenção no pavimento acontece do km 91 ao km 93, em São José dos Pinhais. 
| https://bit.ly/3JTEeJI 
  
Globoplay | Ruas de Maricá ficam interditadas para obras 
Prefeitura está fazendo obras para melhorar a drenagem da cidade. | https://bit.ly/3pk8cxm 
  
Globoplay | Projeto Ambiental, em Lages, busca separação adequada dos resíduos sólidos 
Materiais separados por moradores serão destinados à compostagem. | https://bit.ly/3PkVzwl 
  
Isto É Dinheiro | Justiça cobra obras de prevenção para evitar tragédias em Petrópolis 
A Justiça do Rio de Janeiro estabeleceu prazo até o dia 2 de agosto para que a Secretaria Estadual 
de Infraestrutura e Obras (Seinfra) inicie a fase de execução de obras estruturais no município de 
Petrópolis, na região serrana do Rio, como forma de prevenção às chuvas do próximo verão. 
| https://bit.ly/3QJk7R0 
  
Senado Federal | Retrospectiva 25 anos 
Doze anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. | https://bit.ly/3Qq2cyV 
  
Agência Brasil | Justiça cobra obras de prevenção para evitar tragédias em Petrópolis 
Alagamentos e deslizamentos em fevereiro deixaram 233 mortos. | https://bit.ly/3Qog78H 
  
Gazeta Web | Primeira grande obra da concessão na Região Metropolitana de Maceió começa 
nesta quarta 
Previsão é que, até o fim do mês de agosto, a implantação dos coletores-tronco seja realizada 
em 20 ruas da Barra de São Miguel. | https://bit.ly/3QJmpiH 
  
Gazeta Web | Trecho da rua Saldanha da Gama é interditado para obras na rede de drenagem 
Agentes da SMTT farão rondas na região para orientar condutores e checar as sinalizações 
implantadas no local. | https://bit.ly/3w0AaSy 
  
Gazeta Web | Trecho da Ladeira Geraldo Melo ficará interditado para obras a partir desta 
terça 
Obras acontecerão no período da noite, das 22h às 5h; a previsão é de que os trabalhos durem 
três semanas. | https://bit.ly/3zZQggq 
  
Correio Braziliense | Justiça cobra obras de prevenção para evitar tragédias em Petrópolis 



 

 

No prazo máximo de 180 dias, deverão ser realizadas obras estruturais postas em projeto 
executivo, ou em perícia, para o estabelecimento de sistema de drenagem de águas pluviais como 
solução para as inundações das vias e residências próximas aos rios Quitandinha e Piabanha. 
| https://bit.ly/3AkLknI 
  
Correio Braziliense | Tesourinhas da Asa Sul serão bloqueadas a partir desta quinta-feira 
Os bloqueios nas tesourinhas da 109/110 e da 209/210 serão realizados para dar continuidade 
às obras de reforma nos Eixos W e L. | https://bit.ly/3PlseC5 
  
Estradas | Motorista, fique atento às obras na BR-163,em MS, nesta quinta-feira (28) 
De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; sinalização vai 
garantir mais segurança aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3BXnYFQ 
  
Estradas | RJ-116 tem obras com alteração de tráfego até o fim da tarde desta terça (26), em 
Mury 
De acordo com a concessionária Rota 116, serviços incluem retirada de pedras próximas à 
encosta da via. Domingo (31), haverá obras de recapeamento em Conselheiro Paulino. 
| https://bit.ly/3PeWUVy 
  
Estradas | Trechos em obras da BR-163, no MS, geram interdições parciais nesta quarta (20) 
De acordo com a MSVia, serviços são realizados em pontos distintos da rodovia; sinalização vai 
garantir mais segurança aos usuários da rodovia. | https://bit.ly/3bXExGV 
  
Jornal de Brasília | Ibaneis exalta obras entregues em todo o DF 
Segundo o mandatário, durante seus quatro anos no poder, R$ 4,5 bilhões foram investidos em 
todas as regiões da capital. | https://bit.ly/3AgYIJg 
  
Portal Correio | Obras da Prefeitura chegam a 37 ruas de Sapé com investimento de R$ 2,3 
milhões 
A Prefeitura de Sapé deve iniciar até setembro obras que contemplam 37 ruas do município, com 
calçamento e asfaltamento, a depender da via. | https://bit.ly/3JSLbLh 
  
Portal Correio | Cabedelo está entre 27 cidades do país que terão R$ 7,3 milhões para obras 
de saneamento 
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a medida também deverá ser útil para as 
cidades de João Pessoa, Bayeux e Conde. | https://bit.ly/3C3GjRI 
  
Portal Correio | No Dia do Futebol, Tovar lamenta obras inacabadas no ‘O Amigão’ após 
gastos de R$ 30 milhões 
O deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) lamentou e voltou a cobrar, nesta terça-feira (19), 
Dia Nacional do Futebol, uma solução do Governo da Paraíba para a paralisação das obras do 
estádio Governador Ernani Sátyro, mais conhecido como ‘O Amigão’, em Campina Grande. 
| https://bit.ly/3bS2SxW 
  
MidiaMax | Com continuação de obras, novos trechos devem ser interditados nesta quinta 
e sexta em Campo Grande 
Quadras da Rua Dom Aquino serão fechadas de forma parcial e total. | https://bit.ly/3JQHo0O 
  
MidiaMax | Obras atrasam e alunos de escola de MS retornam das férias com aulas 
improvisadas em ginásio e ex-pizzaria 
 As obras em atraso ainda mantêm as aulas, de 400 estudantes, em espaços improvisados 
no ginásio e uma ex-pizzaria do município. | https://bit.ly/3dmhrKt 
  
MidiaMax | Centro em obras: confira trechos interditados desta quinta-feira em Campo 
Grande 



 

 

Obras acontecem na quinta e sexta-feira. | https://bit.ly/3QEHqLt 
  
MidiaMax | Com avanço de obras, novo trecho da Dom Aquino é fechado nesta quarta; 
confira 
O bloqueio ocorrerá uma quadra de distância de outra interdição realizada nesta terça. 
| https://bit.ly/3Qn7JpX 
  
MidiaMax | Obras na Rua Dom Aquino interditam cruzamento no centro de Campo Grande 
Intervenção será entre as ruas Rui Barbosa e 13 de Maio. | https://bit.ly/3C34Vd1 
  
MidiaMax | Obras interditam nova rua no centro de Campo Grande nesta terça; confira 
Via deve ficar fechada ao longo de todo o dia. | https://bit.ly/3JODiGN 
  
MidiaMax | UFMS contrata empresa para terminar obras de multiuso por R$ 6,8 milhões em 
Campo Grande 
Prédio será construído no espaço do estacionamento original do Morenão. 
| https://bit.ly/3dulLHx 
  
MidiaMax | Reinaldo visita obras em Angélica, Vicentina e Novo Horizonte do Sul nesta 
segunda-feira 
Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) visita obras e dá início a licitações. 
| https://bit.ly/3zWuV7k 
  
MidiaMax | Obras interditam novos trechos na região central de Campo Grande; confira os 
locais 
Interdições começam neste sábado e seguem até a próxima terça. | https://bit.ly/3QGZ953 
  
MidiaMax | Prefeitura não tem data para abrir licitação e concluir obras da Avenida Três 
Barras 
A Prefeita Adriane Lopes diz que a equipe técnica está realizando estudos. 
| https://bit.ly/3bUZ3rF 
  
MidiaMax | Obras Reviva: último trecho de recapeamento da Marechal Rondon é concluído 
Foram 20 km de recapeamento finalizados durante as obras no Centro de Campo Grande. 
| https://bit.ly/3SMsvRq 
  
MidiaMax | Prefeitura abre licitação de R$1,1 milhão para obras no Servimed 
A informação foi publicada no Diogrande desta quinta-feira. | https://bit.ly/3JP0tke 
  
MidiaMax | Centro em obras: confira os pontos de interdição desta quinta-feira em Campo 
Grande 
Condutores precisam ter atenção redobrada, orienta Agetran. | https://bit.ly/3bP3NPE 
  
MidiaMax | Trechos da região central de Campo Grande serão interditados na terça; confira 
o mapa das obras 
Ruas recebem obras de recapeamento e devem concluir trabalho no mesmo dia. 
| https://bit.ly/3w1AO1P 
  
São Roque Notícias | Atenção motorista: CCR ViaOeste fará interdições na Raposo Tavares 
para obra no trecho Sertanejo 
Os motoristas que utilizam a rodovia no trecho de Mairinque, devem ficar atentos com o desvio 
de tráfego que será implantado nesta sexta-feira, a partir das 23h até às 04h da madrugada de 
sábado, 23. | https://bit.ly/3Ah303k 
  
Estado de Minas | Rodoanel: estado mantém leilão para 12 de agosto após reunião no TCE 



 

 

Reunião entre governo estadual e prefeituras de Betim e Contagem teve sugestão de grupo de 
trabalho, mas partes seguem em impasse sobre traçado da nova via. | https://bit.ly/3w3KYPM 
  
Estado de Minas | Rodoanel: reunião no TCE termina com novo pedido de suspensão 
Além de nova reunião agendada para quinta-feira (28/7), a Prefeitura de Contagem pediu, mais 
uma vez, a suspensão do leilão das obras marcado para 12 de agosto. | https://bit.ly/3Pnv2hQ 
  
Estado de Minas | Ciclovia da orla da Pampulha tem obras concluídas e é liberada 
No trecho de 7,1 km de extensão ocorreu elevação da ciclovia, travessia elevada para pedestres 
e novas sinalizações de placas, além de pintura no solo. | https://bit.ly/3dsNVTw 
  
Estado de Minas | Parte das obras de contenção de encostas devem ficar prontas até outubro 
Previsão é que todos os projetos do programa sejam concluídos até o fim de 2023. 
| https://bit.ly/3K6nvTX 
  
Engeplus | Assinada ordem de serviço para construção da avenida Antônio Scotti; confira o 
projeto 
Obra vai custar R$ 20 milhões e levará dois anos para ficar pronta. | https://bit.ly/3Qt4A8a 
  
Engeplus | UBS da Santa Bárbara segue cronograma de obras e ganha forma em Criciúma 
Agora, quem passa pela praça da localidade já pode observar a evolução da estrutura. 
| https://bit.ly/3STOSoe 
  
Engeplus | Construções de obras de artes especiais do Binário da Santos Dumont atingem 
60% 
Trabalhos acontecem na trincheira, viadutos e drenagens. | https://bit.ly/3zVvUou 
  
Engeplus | Orçada em R$ 20 milhões, nova avenida será construída para ligar rodovias Luiz 
Rosso e Jorge Lacerda 
Avenida Antônio Scotti surge como alternativa para aliviar o trânsito no anel viário. 
| https://bit.ly/3QI8F7X 
  
Engeplus | Obras interditam ponte no bairro Bortolotto em Nova Veneza 
Local passa por restauração; motoristas devem procurar rotas alternativas. 
| https://bit.ly/3QrjEmv 
  
Engeplus | Obras na Serra do Corvo Branco estão na reta final 
Rodovia está fechada há 45 dias. | https://bit.ly/3dxR3gZ 
  
Dcmais | Prefeitura finaliza obras de pavimentação no Bairro Boa Vista 
Mais de R$ 960 mil foram investidos, com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), do Governo Federal. | https://bit.ly/3STOPsf 
  
Dcmais | Prefeitura de PG inicia obras de pavimentação no Distrito Industrial 
O investimento é de mais de 22 milhões e inclui a execução de obras de asfalto em dez ruas da 
região, além do recapeamento de outras duas vias. | https://bit.ly/3C49C6w 
  
Diário do Litoral | Obras de melhoria na região portuária provocam desvio no trânsito 
Recomendação é de que o tráfego urbano evite a região da Alemoa. | https://bit.ly/3JTzTpU 
  
Diário do Litoral | Com alteração no trânsito, Itanhaém inicia obras de drenagem no Belas 
Artes 
A antiga ponte na Avenida Harry Forssell será demolida e dará lugar a uma nova estrutura para 
aumentar a vazão das águas do Rio Bicudo. | https://bit.ly/3C9Ta4H 
  



 

 

Diário do Litoral | Isenção da taxa de coleta de resíduos sólidos em Cubatão: saiba quem 
tem direito e como solicitar 
Prazo para solicitação segue até 20 de dezembro. | https://bit.ly/3C0oS4q 
  
Correio do Estado | Suzano chega a 21% do progresso físico das obras em Ribas do Rio 
Pardo 
A nova fábrica, também chamada de Projeto Cerrado, já está com 15% do cronograma financeiro 
finalizado. | https://bit.ly/3C3pVRc 
  
Correio do Estado | Prefeitura oficializa rescisão de contrato com empresa para obras no 
Belas Artes 
Empresa contratada por R$ 5,1 milhões não estava cumprindo o cronograma. 
| https://bit.ly/3C32Rln 
  
Correio do Estado | Pavimentação de rodovia que amplia acesso a Bonito segue ritmo 
acelerado 
Trabalhos contam com mais de 90% do primeiro lote concluído e visam interligar turismo 
municipal a outras localidades. | https://bit.ly/3phx1K2 
  
Campo Grande News | Obra de R$ 20 milhões, parque empolga “veteranos” com lazer, 
academia e ciclovia 
“A obra veio em bom momento. O parque é um ponto turístico da cidade”, diz advogada. 
| https://bit.ly/3QHyqFq 
  
Campo Grande News | Obras interditam ruas do Centro para serviço de iluminação e limpeza 
Prefeitura divulgou cronograma de interdições até a próxima terça-feira (02). 
| https://bit.ly/3dtSDjR 
  
Campo Grande News | Obras interditam trecho da Dom Aquino durante todo o dia 
Recapeamento integra segunda etapa do Reviva Campo Grande, que está em fase de finalização. 
| https://bit.ly/3QobpYz 
  
Campo Grande News | Governador entrega e autoriza novas obras em três municípios hoje 
Angélica, Vicentina e Novo Horizonte do Sul recebem autorização para serviços de infraestrutura. 
| https://bit.ly/3zV4MG7 
  
Campo Grande News | Obra do "laço" semafórico interdita cruzamento da Rui Barbosa na 
sexta-feira 
Obra consiste na instalação da infraestrutura necessária para o funcionamento do semáforo. 
| https://bit.ly/3AjKrvs 
  
Campo Grande News | Prefeitura e empreiteira rescindem contrato de obras no Belas Artes 
Construtora que venceu licitação de R$ 4 milhões estava com o cronograma de trabalho atrasado. 
| https://bit.ly/3JPe2A2 
  
Campo Grande News | Rui Barbosa e 13 de Maio ficam interditadas para obras nesta terça-
feira 
Trechos serão bloqueados para obras do Reviva, mas devem ser liberados no mesmo dia. 
| https://bit.ly/3plzMtK 
  
Campo Grande News | Prefeitura garante obras de drenagem e asfalto em trecho crítico do 
Monte Alegre 
Ao todo, serão investidos R$ 4 milhões para pavimentação e instalação de tubulação em 1,2 
quilômetro de via. | https://bit.ly/3JPTZkW 
 


