
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 
- 1 a 14 de agosto de 2022 – 

 
 

• IBRAOP 
 
 
IBRAOP | Programação preliminar do ENAOP 2022 é apresentada ao grupo do Ibraop que 
debate Saneamento Básico 
O tema central do evento será, justamente, as inovações trazidas pela Lei Federal nº 
14.026/2020. Segundo o presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, é  muito importante saber 
a opinião dos colegas, bem como contar com suas sugestões e indicações | 
https://bit.ly/3QxVS8m 
 
IBRAOP | Ibraop e TCDF assinam Acordo de Cooperação Técnica para a realização do ENAOP 
2022 
A minuta do Acordo de Cooperação Técnica foi aprovada em plenário por unanimidade pelos 
conselheiros do TCDF no último dia 27 de julho | https://bit.ly/3A57cSE 
 
IBRAOP | Ibraop debate investigação de corrupção em grandes obras com jornalistas em 
Congresso da Abraji 
O evento, iniciado no dia 3 e finalizado no dia 7, em São Paulo (SP), reuniu centenas de jornalistas 
e estudantes de Jornalismo para discutir importantes temas, incluindo técnicas de apuração, 
transparência pública, proteção e segurança, ataques à democracia, desinformação, racismo, 
inclusão e sustentabilidade | https://bit.ly/3JBRbYJ 
 
IBRAOP | Crea-SC e Ibraop mediam discussões sobre reequilíbrio econômico-financeiro de 
contratos de obras públicas 
O Crea-SC e o Ibraop abriram espaço para o diálogo entre a administração pública, setor privado 
e órgãos de controle, com intuito de estruturar a troca de informações visando à proposição de 
critérios técnicos e regramentos claros para subsidiar as análises das solicitações de revisão, 
buscando-se assegurar a conclusão das obras dentro dos prazos estabelecidos | 
https://bit.ly/3BGQzz0 
 
 

• SITES DE PARCEIROS 
 
 
ATRICON | Rádio Justiça: TCE-PR vai auditar 70 obras com indícios de paralisação 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná deve auditar pelo menos 70 obras com indícios de 
paralisação em 14 municípios As estruturas são destinadas principalmente para o atendimento 
das áreas da educação e da saúde, e têm um valor total estimado de cerca de cento e cinquenta 
e cinco milhões de reais | https://bit.ly/3SJoixM 
 
IRB | Instituto Rui Barbosa e Escola de Contas do TCM-SP realiza curso completo sobre a 
Nova Lei de Licitações 
O lançamento do curso será realizado no dia 17 de agosto, às 13h, com transmissão ao vivo pelo 
canal da ECG/TCM-SP, no YouTube. Na oportunidade, o Ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Augusto Nardes, ministrará a aula inaugural do curso, abordando o tema: Governança na 
Nova Lei de Licitações e Contratos | https://bit.ly/3SPLYAy 
 
 

• SITES DOS TCS 
 



 

 

TCU | Parceria entre TCU e GIZ busca melhorar o desempenho de megaprojetos 
O programa Viabilidade em Foco visa estimular o desenvolvimento de megaprojetos de 
infraestrutura no Brasil que estejam alinhados a ações de preservação ambiental. A iniciativa 
conta com a parceria da agência de cooperação alemã GIZ | https://bit.ly/3SPmmUw 

 
TCE-AM | Servidores do TCE-AM visitam laboratórios de pavimentos do TCE-GO 
O intuito da visita é adaptar o conhecimento adquirido com a visita às realidades do Amazonas. 
“Atualmente o TCE-AM já dispõe de um laboratório de controle tecnológico de obras públicas e 
nós queremos melhorar os nossos procedimentos”, explicou o auditor técnico de controle 
externo da Diretoria de Controle de Obras Públicas, Rogério Perdiz | https://bit.ly/3C7bHPe 
 
TCE-MG | Tribunal participa de audiência sobre rodoanel na ALMG 
O superintendente de Controle Externo, Pedro Henrique Azevedo, e a coordenadora de 
Fiscalização de Concessões e Privatizações, Mayara Oliveira, participaram, nesta segunda-feira 
(08/08), de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da ALMG que tratou sobre 
a reunião de conciliação, realizada em julho pelo TCEMG, entre governo estadual e prefeituras de 
Contagem e Betim, em relação ao novo rodoanel | https://bit.ly/3QFQBeG 
 
TCE-MT | TCE-MT e Seplag buscam solução técnica para viabilizar a utilização do 
credenciamento na execução de obras de reforma 
Solicitada pela Seplag, a Mesa Técnica aprecia proposta inovadora para ampliação da Resolução 
Normativa n° 6/2021 - TP, que aprovou estudo técnico sobre a utilização do Sistema de Registro 
de Preços (SRP) para obras e serviços de engenharia, com o objetivo de viabilizar a adoção do 
credenciamento para a execução de projetos de reforma | https://bit.ly/3zY3ASb 
 
TCE-MT | TCE-MT capacita servidores públicos sobre reequilíbrio econômico-financeiro de 
contratos de obras 
Em busca de excelência e melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade, mais de 
100 servidores que lidam diretamente com contratos de obras públicas participaram da 
capacitação "Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Obras Públicas". O encontro, 
realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), teve duração de três dias | 
https://bit.ly/3A1DE8r 
 
TCE-RO | MPC-RO expede notificação à Seduc quanto à necessidade de reformas e 
manutenção das escolas visando o retorno de suas atividades 
A notificação recomendatória se deu a partir de um comunicado de irregularidade submetido ao 
Ministério Público de Contas, dando conta da condição de abandono e descaso que está 
ocorrendo em uma escola estadual no município de Porto Velho | https://bit.ly/3QCZw0I 
 
TCM-BA | Auditoria aponta irregularidades em obras realizadas em Lauro de Freitas 
A empresa foi contratada – por meio de pregão presencial – para a realização de obras no 
município, no valor total de R$2.618.348,28. O conselheiro Fernando Vita, relator do processo, 
multou a prefeita Moema Gramacho em R$10 mil pelas irregularidades | https://bit.ly/3KPaVZp 
 
TCE-CE | Instituto Plácido Castelo realiza curso sobre drones para servidores e 
jurisdicionados do TCE Ceará 
O treinamento é ministrado por Júlio Uchôa Cavalcanti Neto, engenheiro civil e auditor de 
Controle Externo do TCE Paraíba | https://bit.ly/3KLTetU 
 
TCE-PR | É possível manter a consórcio outorga de saneamento anterior a novo marco legal 
Essa é a orientação do TCE-PR, em resposta à Consulta formulada em 2021 pelo então prefeito 
do Município de Telêmaco Borba, por meio da qual solicitou esclarecimentos quanto à aplicação 
das disposições do artigo 8º do Novo Marco Legal do Saneamento Básico | https://bit.ly/3KIGB2B 
 
TCE-RS | TCE-RS participa de encontros nacionais de obras rodoviárias e pavimentação 



 

 

Um grupo de auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) participou do 24° Encontro 
Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor), e da 47° Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), 
em Bento Gonçalves | https://bit.ly/3wUdZxN 
 
TCE-RJ | TCE-RJ autoriza prosseguimento de certame para obras em Itaboraí 
Após suspensão de licitação, Secretaria de Cidades atendeu providências elencadas pelo Tribunal 
| https://bit.ly/3AK7FtL 
 
TCE-SP | Episódio do PodContas discute contratações relativas a resíduos sólidos pela Nova 
Lei de Licitações 
O podcast voltado ao aprimoramento dos conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e 
servidores que atuam nos órgãos municipais e estaduais fiscalizados pela Corte | 
https://bit.ly/3D0gZfJ 
 
TCE-SE | TCE e Aseopp realizam treinamento sobre micro e pequenas empresas e a nova lei 
de licitações 
Curso foi feito  em parceira com a Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e 
Privadas (Aseopp) | https://bit.ly/3CTIxn5 
 
TCE-SE | Corpo técnico do TCE passa por treinamento em auditoria de obras públicas 
A responsabilidade dos agentes envolvidos e os limites para aditivos de preços são alguns dos 
tópicos abordados no curso “Gerenciamento e fiscalização de obras públicas” | 
https://bit.ly/3en4gJG 
 
 

• SITES DE NOTÍCIAS 
 

 
G1 | Rua Jesus Martins será parcialmente interditada para obras em Nova Serrana 
A previsão é que a mudança dure cerca de quatro meses e o local terá sinalização durante a 
realização dos serviços. | http://glo.bo/3QpFTt8 
  
G1 | Obras do VLT interditam novas ruas no Centro de Santos a partir desta segunda-feira 
Duas novas vias do Centro Histórico da cidade serão interditadas. | http://glo.bo/3AlOxTX 
  
G1 | Após adiar leilão por 'crise econômica grave', governo de SP publica novo edital de 
concessão e retomada das obras do Rodoanel Norte 
O leilão está marcado para 12 de janeiro de 2023, na sede da B3. | http://glo.bo/3PoaVQO 
  
G1 | Obras em Vicente Pires incomodam moradores 
Calçadas retiradas e ruins estão por toda região | http://glo.bo/3T2Krrh 
  
G1 | Cruzamento das avenidas Nicomedes e Vinhedos será interditado no domingo para 
obras em viaduto em Uberlândia 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) informou que interdição será entre 5h e 
19h para instalação de vigas. | http://glo.bo/3zULgt9 
  
G1 | Projeto propõe mudar Código Municipal de Obras e prevê sugestões da população em 
Cláudio 
Objetivo é resolver entraves burocráticos que dificultam autorizações e demais procedimentos 
envolvendo construções. O Código usado atualmente tem 22 anos, segundo a Prefeitura. 
| http://glo.bo/3zR6uIu 
  
  
  



 

 

  
G1 | Pronto-socorro do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas em SP 
será interditado por dez dias para obras 
Fechamento será parcial a partir das 19h30 desta sexta-feira (12). Unidade fez plano de 
contingência para garantir atendimento a casos considerados de emergência. 
| http://glo.bo/3C5FsQg 
  
G1 | Avenida Paraná recebe pintura após conclusão de obras de recapeamento em 
Divinópolis 
Avenida também recebeu uma travessia elevada para pedestres próximo a Universidade do 
Estado de Minas Gerais (UEMG). Obras começaram em abril, segundo a Prefeitura. 
| http://glo.bo/3pgXkA7 
  
G1 | Concessionária retoma obras em alças do entroncamento entre Anel Viário e 
Anhanguera, em Campinas; confira desvios 
Interdições voltam a ser feitas a partir das 22h desta quinta. Veja programação até domingo. 
| http://glo.bo/3w6asfb 
  
G1 | Suspeitos de obras irregulares em Noronha investigados pela PF foram autuados desde 
fevereiro, diz ICMBio 
Segundo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, foi determinado o embargo das construções. 
Nesta quinta (11), Polícia Federal realizou operação Loronha. | http://glo.bo/3QMrpDd 
  
G1 | Termo que repassa imóvel com obras do Hospital Regional de Divinópolis para o Estado 
é assinada em reunião em BH 
Com isso, Estado será o responsável pela conclusão das obras do hospital com recursos do 
acordo firmado entre o governo e a Vale. Assinatura contou com a presença de representantes 
do Município, MP e SES-MG. | http://glo.bo/3dsr22r 
  
G1 | Subestação de energia Jacuacanga passa por obras de melhorias 
Clientes de Angra dos Reis e Ilha Grande terão melhor qualidade de fornecimento de energia 
elétrica. | http://glo.bo/3c0EwSB 
  
G1 | Rui Barbosa é interditada para obras de recapeamento nesta quarta-feira 
Com trégua nas chuvas, ações de revitalização do projeto Reviva Campo Grande são retomadas. 
Motoristas devem redobrar atenção ao passarem por trechos interditados. 
| http://glo.bo/3bRH4m0 
  
G1 | Serviço de Água e Esgoto suspende atendimento presencial por oito dias em Capivari; 
obras internas 
Segundo nota oficial, atendimento será paralisado a partir desta quinta-feira (11) devido a 
reformas internas; solicitações devem ser feitas por telefone. | http://glo.bo/3SRW0kC 
  
G1 | Rua Marechal Floriano é parcialmente interditada para obras em Divinópolis 
Alteração é devido à construção de uma galeria para transposição do córrego no local. 
| http://glo.bo/3T0WdSW 
  
G1 | Seis meses após anúncio, obras para prevenção de inundações na avenida Rondon 
Pacheco ainda não começaram em Uberlândia 
Em fevereiro, Prefeitura anunciou a construção de bolsões para captar água do Córrego Lagoinha 
e a instalação de sistema de monitoramento para informar necessidade de evacuar a via. Avenida 
é uma das principais da cidade e sofre com alagamentos. | http://glo.bo/3C6fDj3 
  
  
  



 

 

G1 | Segunda fase das obras no Parque da Montanha começa em Guarujá, SP 
Serão construídas 649 moradias destinadas às famílias do Complexo Prainha, em Vicente de 
Carvalho. | http://glo.bo/3C5EWSh 
  
G1 | Obra provoca mudanças no trânsito em Poá 
A partir desta terça-feira, Prefeitura faz reparo da estrutura de captação de águas pluviais sob a 
linha férrea da CPTM no Conjunto Alvorada. | http://glo.bo/3AmKyGM 
  
G1 | Obras de asfalto em Atibaia somam mais de R$ 50 milhões em investimentos 
Já são cerca de 15 bairros beneficiados com infraestrutura e pavimentação desde o início de 
2021. | http://glo.bo/3AvJrVn 
  
G1 | Obra que elevou BR-364 em até 2 metros é concluída em Ariquemes, RO 
Foram alteados cerca de 500 metros da BR-364. Obra foi necessária porque local ficou inundado 
no começo do ano pela cheia do rio Jamari.  | http://glo.bo/3w3pBhc 
  
G1 | Justiça determina retomada de obras em trecho da Linha Verde 
Trabalhos no entorno do bairro Atuba estão parados desde o final do ano passado. Decisão é de 
juíza da Justiça Estadual. | http://glo.bo/3w1cpd2 
  
G1 | Após protesto de moradores e bloqueio de rodovia, DER faz obras na RO-492 
Rodovia havia sido fechada por moradores, durante uma semana, como forma de pedir melhorias, 
como patrolamento e instalação de quebra-molas. | http://glo.bo/3SL78A5 
  
G1 | Começa a obra de conclusão do cinturão de proteção da Lagoa de Araruama 
Prolagos vai investir mais de R$50 milhões na implantação de 26 km de tubulação. Primeiro local 
a receber a obra é Ubás, em Iguaba Grande. | http://glo.bo/3pkNU6C 
  
G1 | Justiça nega suspender obras de engorda da orla de Matinhos 
Pedido de suspensão foi feito pelo Ministério Público. Ação Civil Pública cita risco de ‘danos 
ambientais e sociais irreparáveis’. Decisão também determinou que o Ibama passe a fiscalizar 
obra. g1 tenta contato com o órgão. | http://glo.bo/3plyaAg 
  
G1 | Obras na Rodovia Raposo Tavares alteram acesso ao distrito de Espigão, em Regente 
Feijó 
Manutenção será realizada neste sábado (6), das 8h às 17h. | http://glo.bo/3SOppwc 
  
G1 | Obras de macrodrenagem são realizadas em Macaé para evitar inundações 
Obra na Avenida Fábio Franco é de longa duração. Mais de R$ 100 milhões já foram investidos 
nas obras só neste ano. | http://glo.bo/3w4u1o5 
  
G1 | Obras da 2ª fase do VLT avançam e interditam ruas no Centro de Santos 
Novos bloqueios acontecem até o final do ano. Confira a lista das ruas interditadas e as datas. 
| http://glo.bo/3w6bbgp 
  
G1 | Via na região da Praça Itália em São Carlos fica interditada para obras até terça-feira (9) 
Reformas para a execução de um poço de visita devem afetar o tráfego de veículos. 
| http://glo.bo/3dx2NjJ 
  
G1 | Obras em cratera aberta em avenida de Porto Alegre seguem no fim de semana, diz 
prefeitura 
De acordo com o Dmae, nos próximos dias serão realizados serviços de escoramento, adaptação 
das redes para garantir que sigam funcionando e limpeza do material excedente de dentro da 
vala. | http://glo.bo/3QLYZJR 
  



 

 

G1 | Ruas são interditadas em diversas regiões de Barbacena para realização de obras 
A interdição das vias ocorrerá por aproximadamente 90 dias e será de forma gradativa, ou seja, 
os locais serão interditados de acordo com o andamento das obras. | http://glo.bo/3JVo5Ur 
  
G1 | Começam as obras de duplicação do viaduto José Domingos Filho em Araxá 
O trânsito está parcialmente interditado no local. Agentes do Serviço de Trânsito e Transportes 
(Settrans) orientam os condutores. | http://glo.bo/3C6i718 
  
G1 | Avenida Borges de Medeiros, na altura do Parque dos Patins, será interditada para obras 
a partir deste sábado 
Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura será realizada no sentido Túnel Rebouças e 
devem durar três meses. | http://glo.bo/3pgYFXF 
  
G1 | Rua Azevedo Sodré em Santos, SP, receberá obras de modernização 
Obras incluem modernização do sistema de drenagem, com novas tubulações subterrâneas e 
captações superficiais, e calçamento novo. Obra está prevista para começar em outubro e deve 
durar dez meses. | http://glo.bo/3QHbuGh 
  
G1 | Obras de implantação de passarela interditam de forma parcial trecho da Rondon em 
Bauru 
Interdição parcial segue até o dia 10 de agosto conforme cronograma divulgado pela 
concessionária. Obras também interditam trecho da rodovia em Botucatu. 
| http://glo.bo/3w5IdgC 
  
G1 | Obras na SP-270 modificam dinâmica de tráfego de veículos no fim de semana, em 
Presidente Epitácio 
Locais estarão sinalizados com placas de advertência, dispositivos de sinalização, homens-
bandeiras, e terão equipes para orientação do motorista sobre a alteração. 
| http://glo.bo/3pk2Wd6 
  
G1 | Prefeitura de Teresina assina contrato com crédito de R$ 500 milhões para obras de 
mobilidade e hospital da mulher 
Os recursos serão destinados, em sua maioria, para obras de infraestrutura e mobilidade. Não 
há previsão de início da aplicação do investimento. | http://glo.bo/3dpEDaN 
  
G1 | Obras de alteamento da BR-364 devem terminar até domingo (7), estima Dnit 
Foram alteados cerca de 500 metros da BR-364 e em alguns trechos a elevação chega a ter dois 
metros de altura, entre Ariquemes e Itapuã. | http://glo.bo/3vZztJ5 
  
G1 | Serviços digitais reduzem tempo de espera para quem pede autorização para obras em 
Varginha, MG 
Atendimento digital tem o objetivo de reduzir o tempo de espera para emissão de alvarás, habite-
se e outros documentos. | http://glo.bo/3Am2MrH 
  
G1 | BRT: Campinas conclui processo contra consórcio, rescinde contrato e vai aplicar multa 
por atraso nas obras 
Com 11% do lote 4 inacabado, prefeitura precisará contratar outra empresa para concluir 
terminais e estações de transferência. Principal projeto na área de transporte está atrasado desde 
2020. | http://glo.bo/3Pp0TPh 
  
G1 | Prefeitura anuncia pacote de obras e fomenta turismo na região do P.A Nova Amazônia 
Serão atendidas 22 vicinais, totalizando 78km de asfalto e 171km de trechos recuperados nas 
regiões do Murupu, Truaru e sentido sul do município. | http://glo.bo/3AlBrG4 
  
  



 

 

  
  
G1 | Um mês após fortes chuvas em Natal, ruas seguem com crateras abertas e moradores 
reclamam de demora para conclusão de obras 
Mês de julho foi o mais chuvoso do ano, segundo a Emparn. Transtornos em ruas são vistos 
mesmo um mês desde o início das fortes chuvas na capital potiguar. | http://glo.bo/3bRYAXk 
  
G1 | Obras interditam parcialmente viaduto da Avenida Brasil, em Presidente Prudente, a 
partir desta quarta-feira 
Serviços de manutenção começam na pista no sentido Centro-Bairro, deixando o lado oposto 
liberado para o tráfego de veículos. | http://glo.bo/3dw8yhF 
  
G1 | Câmara de Duque de Caxias vai investigar vereador em prisão domiciliar que tinha 
assessores fiscalizando obras 
Caso foi exibido no RJ1 de segunda-feira (1º). Instituição afirmou que ele não está recebendo o 
salário e que um suplente já ocupa o cargo. | http://glo.bo/3zTytr3 
  
G1 | Novo trecho da Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, em Fortaleza, é bloqueado para 
obras; veja desvios 
Cinco linhas de ônibus que passam pela região tiveram o itinerário alterado pela Etufor. 
| http://glo.bo/3bV4JSE 
  
G1 | Com alterações no funcionamento do tráfego, duas obras são realizadas na Rodovia 
Raposo Tavares em Presidente Epitácio e Regente Feijó 
No período das intervenções, os locais permanecerão sinalizados para orientação e alerta aos 
motoristas. | http://glo.bo/3w3qYfQ 
  
G1 | BRK Ambiental interdita trechos de ruas de Limeira para obras em rede de distribuição 
de água; saiba quais 
Trabalhos começam às 7h desta quarta-feira (3) e devem seguir até 20 de agosto, sendo 
executados de segunda a sábado, até às 17h. | http://glo.bo/3AjHrzi 
  
G1 | Linha de ônibus é criada e 16 são alteradas por causa das obras do BRT em Salvador; 
confira as mudanças 
Trajeto foi alterado para ônibus que passam pelas avenidas ACM, Juracy Magalhães e Garibaldi. 
| http://glo.bo/3zVU16l 
  
G1 | Rua de Ponta Grossa tem interdições nesta segunda (1º) por conta de obras; veja onde 
Serviços são de revitalização do asfalto na Rua Comendador Miró. | http://glo.bo/3zZrgFQ 
  
G1 | Avenida Ibitiguaia funciona em meia-pista por causa de obras de coleta e tratamento 
de esgoto em Juiz de Fora 
A implantação faz parte do processo de despoluição do Rio Paraibuna e tem previsão de 
conclusão para agosto de 2023. | http://glo.bo/3PozYTT 
  
G1 | Semma libera questionário online para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos 
Informações vão ajudar a definir a política municipal de reciclagem, controle e a reutilização dos 
resíduos. | http://glo.bo/3QopMfp 
  
Globoplay | Consulta pública sobre resíduos sólidos é realizada em Curitiba 
Plano é reduzir lixo que vai para o aterro sanitário em 25%. | https://bit.ly/3AnWjwG 
  
Globoplay | CREA fiscaliza obras em Rondonópolis 
Obras públicas e privadas estão sendo fiscalizadas. | https://bit.ly/3QNKLIp 



 

 

  
Globoplay | Veja como estão as obras na orla de Matinhos 
Passagem do ciclone não deve alterar datas da obra na orla. | https://bit.ly/3PmSZGk 
  
Globoplay | Tubarão tem obras embargadas pelo IPHAN 
Trabalhos de drenagem e pavimentação da Estrada Geral de Congonhas estão suspensos. 
| https://bit.ly/3bUIWul 
  
Globoplay | Rua Bahia, em Blumenau, está em obras 
Motoristas precisam ficar atentos a mudanças no local. | https://bit.ly/3JTB60q 
  
Globoplay | Avenida Mozart Lucena é bloqueada para obras 
Obras devem durar cerca de 2 meses | https://bit.ly/3AlQboB 
  
Isto É Notícias | Leilão do Rodoanel Norte de SP fica para janeiro de 2023 
O investimento previsto é de R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 2 bilhões para execução das obras 
remanescentes. | https://bit.ly/3QNS8zD 
  
DNIT | Obras de implantação e pavimentação na BR-285/RS, em São José dos Ausentes, são 
iniciadas 
As obras do Lote 1 de implantação e pavimentação da BR-285/RS/SC, em São José dos Ausentes, 
foram iniciadas na manhã desta quarta-feira (3). | https://bit.ly/3zUSCNh 
  
DNIT | Obras dos Contornos de Aragarças e Barra do Garças seguem em andamento em 
Goiás e Mato Grosso 
As obras em execução no Contorno de Aragarças, em Goiás, e no Contorno de Barra do Garças, 
em Mato Grosso, avançam nos dois Estados. | https://bit.ly/3AnzxVm 
  
R7 | Empresa italiana arremata concessão do Rodoanel da Grande BH por R$ 91 milhões 
Contrato deve ser assinado em dois meses; expectativa é que obras comecem em 2024. 
| https://bit.ly/3Plq6u5 
  
R7 | Kalil Baracat visita obras da educação para o ano de 2022 
O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat (MDB), vistoriou nesta quinta-feira (11) obras da 
Educação, do Esporte, Cultura e Lazer que se encontram sendo executadas e com previsão de 
serem entregues ainda em 2022. | https://bit.ly/3PlSR9R 
  
Correio Braziliense | Obras do parque Burle Marx são entregues aos poucos para a 
população do DF 
Criado como uma condição para a derrubada de árvores do cerrado, o Parque Ecológico do Setor 
Noroeste está longe de ser concluído. Algumas obras que já foram entregues oferecem riscos 
aos moradores. | https://bit.ly/3SMiWC0 
  
Correio Braziliense | Artigo: A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi a porta de entrada 
para o ESG 
Ela foi publicada em 2 de agosto de 2010, após 20 anos de discussão, e estabeleceu importantes 
diretrizes para o gerenciamento adequado do lixo reciclável. | https://bit.ly/3C2niip 
  
Estradas | Obras alteram tráfego em trecho urbano da BR-414, em Corumbá de Goiás (GO) 
De acordo com a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela rodovia, durante as 
intervenções, entre 15 e 22, serão realizados bloqueios totais e parciais de pista. 
| https://bit.ly/3ds2mHr 
  
Estradas | Trecho da PE-060 será recuperado com investimentos R$ 24,5 milhões 



 

 

Obras devem começar em novembro deste ano, segundo o Departamento de Estradas de 
Rodagem de Pernambuco (DER-PE). Edital foi publicado nesta quarta-feira (10). 
| https://bit.ly/3QFb17z 
  
Estradas | Obras de manutenção na BR-163, em MS, acontecem em 17 trechos 
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/3zXeqbn 
  
Estradas | Obras na SP-270 alteram tráfego em Regente Feijó, neste sábado (6) 
De acordo com a concessionária Cart, responsável pela rodovia, serviços devem durar até as 17 
horas. | https://bit.ly/3PkD6jB 
  
Estradas | Obras na RJ-116 continuam e deixam tráfego alterado em Bom Jardim (RJ) 
De acordo com a concessionária Rota 116, serviços incluem recapeamento e pintura de faixas, 
entre outros. | https://bit.ly/3zTA8wH 
  
Estradas | Tráfego na RJ-116 tem alterações, nesta quarta (3), devido a obras de manutenção 
De acordo com a concessionária Rota 116, serviços incluem recapeamento e pintura de faixas, 
entre outros. | https://bit.ly/3QDuB4a 
  
Estradas | Alça de Saída 9A da Linha Amarela, no RJ, recebe obras de melhorias 
De acordo com a Lamsa, responsável pela Linha Amarela, serviços fazem parte do cronograma 
permanente de manutenção da concessionária. | https://bit.ly/3bTdblq 
  
Estradas | Via Anhanguera (SP-330) tem obras de recuperação em diversos trechos 
De acordo com a concessionária AutoBAn, responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes 
(SAB), serviços serão feitos em Jundiaí, Louveira, Campinas, Cordeirópolis e Limeira, no interior 
de São Paulo. | https://bit.ly/3JR649C 
  
Portos e Navios | Karpowership mantém obras de térmicas flutuantes na Baía de Sepetiba, 
segundo ONG; empresa nega 
A empresa turca Karpowership descumpriu a ordem Justiça de interromper a instalação de quatro 
usinas termelétricas flutuantes (UTEs) na zona portuária da Baía de Sepetiba, no Rio, por conta 
da falta de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), e mantém 
as obras, segundo o Instituto Internacional Arayara, ONG que vem ativamente atuando para 
barrar o empreendimento. | https://bit.ly/3SXVxxE 
  
Metrópoles | Ibaneis diz que destinará R$ 115 milhões em obras para o Sol Nascente 
"Já inauguramos escolas, creches, está em construção nossa rodoviária e o restaurante 
comunitário será entregue este ano”, disse governador. | https://bit.ly/3ph2XOM 
  
Metrópoles | Trecho em obra no Setor Policial Sul será liberado nesta 2ª feira 
Governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou o local na manhã desta sexta (12/8). Tráfego no viaduto 
será liberado nos sentidos Saída Sul e L2 Sul. | https://bit.ly/3pgYlZa 
  
Portal Correio | Cícero Lucena autoriza obras de infraestrutura, urbanização e recuperação 
de casas na Renascer 
A população da comunidade Renascer, no bairro das Trincheiras, vai poder, em breve, contar 
com uma estrutura digna de habitação dentro e fora de casa. | https://bit.ly/3vWDQVh 
  
Portal 27 | Governador visita obras da Rodovia ES-475 que liga Vargem Alta a Castelo 
Estão sendo investidos R$ 20 milhões nas intervenções no trecho de 12,5 quilômetros de 
extensão. | https://bit.ly/3Cb8RbI 
  



 

 

MidiaMax | Durante projeto no Anhanduizinho, Adriane Lopes anuncia mais de R$ 96 
milhões em obras na região 
Os investimentos serão feitos em obras de mobilidade urbana, pavimentação, recapeamento e 
outros. | https://bit.ly/3JS248X 
  
MidiaMax | Porto Geral de Corumbá terá R$ 87 milhões para obras de requalificação 
Pró-Cidades destinou mais de R$ 83 milhões para obras no Porto Geral de Corumbá, que terão 
mais R$ 4,3 milhões do município. | https://bit.ly/3AlCJkF 
  
MidiaMax | Obras da CCR causam congestionamento de 10 km no anel viário 
Motoristas enfrentam congestionamento de 10 km no anel viário de Campo Grande na tarde 
desta quinta-feira (11). Caminhoneiros que passam pela região afirmam que estão há 40 minutos 
parados na rodovia. | https://bit.ly/3PndJxF 
  
MidiaMax | Confira as vias interditadas para obras em Campo Grande nesta quinta-feira 
As obras do Programa Reviva Campo Grande de requalificação da área central seguem nesta 
quinta-feira (11). O cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Fernando Corrêa da Costa 
ficará totalmente fechado para obra de recapeamento. | https://bit.ly/3SNuGUY 
  
MidiaMax | Trecho da Rui Barbosa ficará interditado para obras de recapeamento nesta 
quarta 
A Prefeitura de Campo Grande retoma as obras de recapeamento na Rua Rui Rui Barbosa, nesta 
quarta-feira (10). Os serviços se concentram na Rua Rui Barbosa, entre a Rua Tonico Saad e a 
Avenida Fernando Corrêa da Costa. Com isso, o trecho ficará totalmente fechado para obras de 
recapeamento e deve ser liberado ao final do dia. | https://bit.ly/3zVYshq 
  
MidiaMax | Em dia de obras, dois novos trechos da região central serão interditados nesta 
quarta em Campo Grande 
A interdição será completa e deve durar o dia todo. | https://bit.ly/3duYu8F 
  
MidiaMax | Obras fecham trecho da Rui Barbosa nesta terça em Campo Grande; confira 
Previsão é que liberação ocorre no mesmo dia. | https://bit.ly/3SLhW10 
  
MidiaMax | Prefeitura paralisa contrato com empresa que realizaria obras no Horto Florestal 
A informação foi divulgada no Diogrande desta segunda-feira. | https://bit.ly/3pmI84l 
  
MidiaMax | Obras interditam ruas de região centra neste final de semana em Campo Grande 
Na próxima segunda terça, outros trechos devem ser fechados. | https://bit.ly/3pedKJy 
  
Estado de Minas | Rodoanel Metropolitano: TCE nega novo pedido de suspensão do leilão 
Divergência quanto aos impactos socioambientais da concessão levou a uma queda braço entre 
o governo estadual e as prefeituras de Contagem e Betim. | https://bit.ly/3QCoH3T 
  
Estado de Minas | Rodoanel Metropolitano: PV pede suspensão da licitação no TRE-MG 
Partido alega quebra da isonomia do pleito eleitoral, representando abuso de poder político e de 
autoridade, além de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal. | https://bit.ly/3SLZLbk 
  
Estado de Minas | Obra contra enchentes muda o trânsito na Avenida Vilarinho 
O trecho entre as ruas Alfredo Santos Neves e Valter Campolina Diniz, no sentido Bairro/Centro, 
será interditado a partir desta quarta-feira (03/08). | https://bit.ly/3BZNaeV 
  
Engeplus | Criciúma abre licitação para mais uma etapa da construção do Parque 
Astronômico Cruzeiro do Sul 
Fase contemplará obras de infraestrutura do espaço. | https://bit.ly/3w4nR7r 
  



 

 

Engeplus | Ato simbólico marca a primeira marretada em obra da nova sede do 4ºBBM 
A nova estrutura terá 3,1 mil metros quadrados. | https://bit.ly/3K9bbSV 
  
Engeplus | Secretaria de Obras recupera pontes afetadas pelas fortes chuvas 
Ponte do Rio Albina tem previsão de ser liberada no fim da tarde de hoje. | https://bit.ly/3AiJROC 
  
Engeplus | Obras da barragem do Rio Cocal em fase final de conclusão 
Os trabalhos de ampliação, desassoreamento e limpeza do rio já foram concluídos. 
| https://bit.ly/3ppyM7X 
  
Engeplus | Primeira etapa das obras do Binário da Santos Dumont entra em fase de entrega 
Foram investidos mais de R$ 45 milhões nas obras da primeira etapa. | https://bit.ly/3bXegIT 
  
Engeplus | Travessa Henrique Lodetti será fechada para início das obras da Rua Coberta de 
Criciúma 
Via será interditada a partir da próxima quarta-feira, dia 10. | https://bit.ly/3zUGMTl 
  
Engeplus | Estado abre licitação para fiscalização de obras da duplicação do primeiro trecho 
da SC-445 
O valor orçado da obra é de R$ 52 milhões. | https://bit.ly/3PDbmad 
  
Engeplus | Obras de implantação da BR-285 no RS iniciam hoje; rodovia liga ao Estado 
catarinense 
Anúncio foi realizado pelo Ministro da Infraestrutura. | https://bit.ly/3AiJYtw 
  
DCmais | Obras da Sanepar podem afetar abastecimento em bairros de PG, saiba quais 
A Sanepar informa que, na próxima terça-feira (16), fará serviços de melhoria operacional na rede 
de distribuição de água de Ponta Grossa, em frentes de trabalho na região da Chapada e do Cará-
Cará. | https://bit.ly/3pjZ4Zj 
  
DCmais | Saiba as ruas no Centro de PG que terão obras nos próximos dias 
Além da Comendador Miró, que está em obras de revitalização, a programação da Prefeitura em 
obras de revitalização do pavimento vai contemplar outras ruas do Centro de Ponta Grossa, nos 
próximos dias. | https://bit.ly/3w6xh2y 
  
DCmais | Prefeitura inicia obras de pavimentação no Quero-Quero, Castanheiras e Santa 
Bárbara 
As obras fazem parte do Programa Asfalto Novo e incluem 11 ruas da região. 
| https://bit.ly/3PqCd9b 
  
DCmais | Saiba onde serão as próximas obras de pavimentação no Centro de PG 
Os trabalhos começaram na Rua Comendador Miró, desde a Praça Duque de Caxias até a Rua 
Benjamin Constant, com tráfego em meia pista. | https://bit.ly/3PmRY0P 
  
Diário do Litoral | Cubatão: CMT interdita vias na Vila Nova para obras a partir de segunda-
feira (15) 
Interdição ocorrerá por 30 dias; o trânsito será deslocado com sinalização temporária. 
| https://bit.ly/3C3eJE7 
  
Diário do Litoral | Governo de SP lança edital de R$ 3,4 bi para terminar trecho norte do 
Rodoanel 
Última etapa do anel viário da Grande São Paulo, o trecho norte tem 44 km de extensão e passa 
por área de mata atlântica. | https://bit.ly/3SPkfjC 
  
Diário do Litoral | Obra de revitalização da Marginal da Rodovia avançam em Guarujá 



 

 

Atualmente, é realizado o serviço de demolição do pavimento da via; estão previstos ainda 
drenagem, pavimentação, guias e sarjetas em 3,4 km de extensão. Governo do Estado agiu após 
insistentes pedidos do Município. | https://bit.ly/3JT3u2O 
  
Diário do Litoral | Obras de modernização do Mercado Municipal de Santos começam no dia 
25 
A primeira fase de obras deverá ser concluída em 15 meses. | https://bit.ly/3C1Dq3L 
  
Diário do Litoral | Em Guarujá, começam as obras no Forte do Itapema e entorno 
Além da recuperação do local, que futuramente será mais uma atração turística na cidade, o 
projeto de remodelação contempla o acesso ao local por meio de intervenções na Rua Itapema e 
na Travessa Itapema. | https://bit.ly/3w4PbCK 
  
Diário do Litoral | Obras na rede de drenagem de via no bairro Estuário entram em nova 
etapa 
Nesta segunda-feira estava prevista a retirada da forma de madeira, mas o serviço foi adiado em 
função das chuvas do final de semana. | https://bit.ly/3C4bV9G 
  
Diário do Litoral | Em Guarujá, Prefeitura inicia segunda fase de obras no Parque da 
Montanha 
Nesta fase, são 649 moradias destinadas a famílias do Complexo Prainha, em Vicente de 
Carvalho; já a 1ª fase de obras está sendo finalizada, faltando apenas entregar 49 unidades, o 
que deve acontecer até o final do ano. | https://bit.ly/3C6zgaW 
  
Diário do Litoral | Obras do VLT avançam na região central de Santos até o final de 2022 
Diversas intervenções estão programadas e são anunciadas com antecedência para que 
moradores e a população para que se informem sobre as alternativas de locomoção. 
| https://bit.ly/3QriMOX 
  
Diário do Litoral | Novas obras de drenagem e contenção em morros de Santos começam 
neste semestre 
As seis obras estão inseridas no Programa Santos Mais Bonita. | https://bit.ly/3dv1XUF 
  
Correio do Estado | MPMS recomenda que Prefeitura de Três Lagoas faça mais concorrência 
para obras de asfalto 
A 7ª promotoria de Justiça de Três Lagoas solicitou que a prefeitura de Três Lagoas se abstenha 
de fazer apenas os pregões para projetos de engenharia. | https://bit.ly/3zWaSG6 
  
Correio do Estado | Cresce para 35 o número de obras paralisadas na Capital 
A interrupção mais recente foi a revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad, na região norte de 
Campo Grande. | https://bit.ly/3zQv6kM 
  
Campo Grande News | Obras em rodovia congestionam trânsito e fila chega a 6 quilômetros 
O trecho em obra fica próximo da entrada do bairro Moreninha e congestionamento chega até 
pontilhão da BR-262. | https://bit.ly/3zVW8qP 
  
Campo Grande News | Empresa do ES vence licitação para obra de reestruturação do Nova 
Campo Grande 
Projeto prevê implantação e melhoria de asfalto, de ciclovia e "piscinões" para drenagem. 
| https://bit.ly/3C2NHMT 
  
Campo Grande News | Puccinelli e Giroto voltam a ser réus por fraude em obra da Avenida 
Lúdio Coelho 
Juiza já havia "ressuscitado" outra ação da Lama Asfáltica, em junho deste ano, contra João 
Amorim. | https://bit.ly/3w1HZY2 



 

 

  
Campo Grande News | Empresa vence licitação para revitalização da Lagoa Itatiaia por R$ 
1,259 milhão 
Empresa ofereceu menor valor do projeto, que prevê deck, playground e pistas de caminhada. 
| https://bit.ly/3SKvQjP 
  
Campo Grande News | Mineradora é multada em R$ 210 mil por abrir estrada ilegal em 
Bonito 
Obra causou a derrubada de vegetação e revolvimento de solo para a construção do acesso sem 
licença. | https://bit.ly/3QnILXh 
  
Campo Grande News | Para melhorar fluxo de caminhões, obras de anel rodoviário são 
finalizadas 
Último trecho que liga saídas de Cuiabá, Sidrolândia e Corumbá, em Campo Grande, foi liberado. 
| https://bit.ly/3JSfuSr 
  
Campo Grande News | Obras do "Reviva" interditam dois trechos do Centro nesta quarta-
feira 
A previsão é de que os dois trechos que receberão as obras, sejam liberados amanhã (03) mesmo. 
| https://bit.ly/3zT6Q1p 
  
Campo Grande News | Recapeamento da Rui Barbosa avança e 1º lote de obras se aproxima 
da conclusão 
Com trecho de 400 metros finalizados até quinta-feira, equipes começarão obras na última 
quadra. | https://bit.ly/3JOorw1 


