
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 
- 15 a 31 de agosto de 2022 – 

 
• IBRAOP 

 
 
IBRAOP | TCE-PI apresentou trabalho no controle dos serviços de saneamento básico ao 
Ibraop 
O grupo do Ibraop responsável em debater e elaborar conteúdos técnicos sobre a Lei Federal nº 
14.026/2020 – o Novo Marco Legal do Saneamento Básico – recepcionou a auditora Teresa 
Cristina de Jesus Guimarães Moura, em sua reunião virtual, nesta terça-feira (23). Ela apresentou 
a experiência do TCE do Piauí | https://bit.ly/3D2SkHD 
 
IBRAOP | Grupo de Trabalho de Obras Paralisadas da Rede Integrar apresenta planejamento 
de auditoria coordenada ao Ibraop 
A Rede Integrar é uma rede colaborativa, formada pelos Tribunais de Contas do Brasil, por meio 
de um acordo assinado entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e TCU, com o objetivo de estabelecer cooperação técnica 
para fiscalização e aperfeiçoamento do ciclo de implementação de políticas públicas 
descentralizadas no país | https://bit.ly/3B9MYJ3 
 
IBRAOP | DIEX do Ibraop se reuniu em Brasilia para a organização do ENAOP 2022 
A Diretoria Executiva do Ibraop se reuniu na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
(TCDF) nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Na oportunidade, fez duas visitas de cortesia e conheceu 
o local de realização do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas – o ENAOP 
2022 | https://bit.ly/3QMoBpO 
 
IBRAOP | Atuação do TCE-RJ no controle dos serviços de saneamento básico é apresentada 
ao Ibraop 
A experiência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) na realização de 
auditorias de saneamento básico foram apresentadas ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas (Ibraop) pelos auditores Igor Soares Pinheiro e Carlos Alberto Ravaglia Clink, nesta terça-
feira (16). Reuniões virtuais como essa estão sendo realizadas para aquecer o debate para o 
ENAOP 2022 | https://bit.ly/3R13nEX 
 
IBRAOP | Diretor do Ibraop será um dos palestrantes do Seminário “Resíduos Sólidos 
Urbanos”, em Florianópolis 
O Diretor Administrativo Adjunto do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas,  o auditor 
de controle externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), Fernando Celso 
Morini (TCM-SP), será um dos palestrantes do Seminário “Resíduos Sólidos Urbanos”, em 
Florianópolis | https://bit.ly/3Bd18sU 
 
IBRAOP | Especialista em Engenharia Sanitária de Portugal fará conferência de abertura do 
ENAOP 2022 
O professor especialista em Engenharia Sanitária do Instituto Politécnico de Lisboa e ex-secretário 
de Estado do Ambiente de Portugal, Carlos Manuel Martins, confirmou sua presença para a 
apresentação da conferência de abertura do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas – o ENAOP 2022. O evento será realizado de 24 a 26 de outubro, em Brasília | 
https://bit.ly/3CVXOUe 
 
 



 

 

• SITES DE TCs 

 
TCU | Fiscobras 25 ANOS: o futuro da fiscalização de obras 
A 26ª edição do Fiscobras, o Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas do Tribunal, será 
entregue este ano e já passou por reformulação, porém outras estão a caminho | 
https://bit.ly/3Ec0Moq 
 
TCU | Webinário discute Matriz de Risco em contratos de delegação de infraestrutura 
No evento serão discutidas estratégias de alocação de riscos e apresentados casos de sucesso e 
problemáticos | https://bit.ly/3M3VFbQ 
 
TCU | Fiscobras 25 anos: casos relevantes, desafios, pioneirismo e evolução do controle 
externo 
Diversas foram as fiscalizações relevantes realizadas pelo Fiscobras e, por trás delas, muitos 
desafios, aprendizados e mudanças na atuação do TCU, com auditorias cada vez mais eficazes | 
https://bit.ly/3M5gUK6 
 
TCE-PR | Fiscalização do TCE-PR comprova 2 irregularidades em obra de delegacia 
A obra, integrante do Programa Paraná Seguro e orçada em R$ 4,87 milhões, foi executada pela 
autarquia Paraná Edificações | https://bit.ly/3AHlzwG 
 
TCE-PR | TCE-PR promove auditorias presenciais sobre saneamento e gestão de frotas 
Os trabalhos, executados como parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do órgão de 
controle, foram realizados ao longo da última semana | https://bit.ly/3Cz0Ihk 
 
TCE-PR | TCE-PR recomenda 5 ações ao DER em licitações relativas à fiscalização de obras 
As medidas foram indicadas pela Terceira Inspetoria de Controle Externo (3ª ICE) da Corte, após 
esta promover fiscalização sobre o assunto junto ao DER, motivada pela prévia detecção de 
deficiências nos critérios técnicos adotados na elaboração dos editais dos referidos 
procedimentos licitatórios | https://bit.ly/3Qhs6no 
 
TCE-ES | Consulta esclarece sobre aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro nos 
valores registrados na Ata de Registro de Preços em contratos do Poder público 
Não é possível a aplicação do instituto do reequilíbrio econômico-financeiro aos valores 
registrados na Ata de Registro de Preços oriunda de Sistema de Registro de Preços podendo, 
todavia, o reequilíbrio econômico-financeiro ser aplicado com base na referida ata aos contratos 
celebrados, e em plena execução | https://bit.ly/3CDnFQd 
 
TCE-SE | TCE e Banese alinham parceria em ação que visa assessorar municípios na 
realização de obras 
Em pauta, a perspectiva de atuação conjunta na sensibilização dos gestores públicos quanto à 
importância do ProjetarSE - iniciativa do Instituto Banese que tem como finalidade oferecer apoio 
e assessoria técnica em obras públicas | https://bit.ly/3KNjy6A 
 
 

• SITES DE NOTÍCIAS  

 
Isto É Dinheiro | Ministro garante recursos para projetos de gestão de resíduos sólidos 
O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou hoje (25) que a pasta dispõe 
de verba para auxiliar estados e municípios a elaborar, conjuntamente, projetos regionais de 
gestão sustentável e integrada de resíduos sólidos urbanos. | https://bit.ly/3E0oyUh 
 



 

 

Governo Federal | Brasil supera marca de 4,4 mil obras de infraestrutura esportiva 
concluídas 
Instalações ajudam a reduzir índices de sedentarismo e permitem a prática de atividades físicas 
de lazer. | https://bit.ly/3CiIiRQ 
 
Senado Federal | Congresso analisará liberação de R$ 5,3 mi para obras viárias em Rio 
Branco 
Os recursos previstos no PLN 22/2022 serão direcionados à Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária em Rio Branco. | https://bit.ly/3EfigQK 
 
Globoplay | MPE acompanha destinação de resíduos sólidos em 37 municípios do Tocantins 
MPE acompanha destinação de resíduos sólidos em 37 municípios do Tocantins. | 
https://bit.ly/3ElqpmH 
 
Globoplay | Obras alteram trânsito na Zona Leste 
Galeria está sendo construída em obra de saneamento; prazo é de 90 dias. | 
https://bit.ly/3SFSny2 
 
Globoplay | Avenida Anita Garibaldi está passando por obras 
O asfalto está sendo recapeado na região. | https://bit.ly/3ryrxff 
 
Globoplay | Saiba como estão as obras de asfalto em Cascavel 
Dois caminhões foram adquiridos para o serviço de tapa-buracos. | https://bit.ly/3UZgFV8 
 
Globoplay | Obras para acabar com as enchentes em Jacareí 
Prefeitura acata determinação da justiça para obras com alagamentos no Jardim Luíza. 
 | https://bit.ly/3Rv6uoo 
 
Globoplay | Estrada do Pavan é interditada para obras 
Local vai receber manutenção. | https://bit.ly/3M6rdO8 
 
Globoplay | Obras na Avenida Leopoldo Sander estão 65% concluídas 
Obras na Avenida Leopoldo Sander estão 65% concluídas. | https://bit.ly/3SAgazm 
 
Globoplay | Obras interrompem abastecimento de água em 130 bairros de Sumaré 
Entre as regiões impactadas estão Matão, Área Cura, Nova Veneza, Maria Antônia e Picerno. 
Fornecimento da água voltará ao normal até quinta-feira (1). | https://bit.ly/3fK9MGX 
 
Globoplay | Obras da Sanepar afetam abastecimento em Curitiba e Almirante Tamandaré 
Mais de 7 mil imóveis podem ficar sem abastecimento de água nos próximos dias. | 
https://bit.ly/3M8OIpG 
 
Globoplay | Justiça Federal suspende obras municipais em Penha 
Moradores questionam parte de construção do Parque Linear na Praia da Armação. | 
https://bit.ly/3fwQRPS 
 
Globoplay | Rua interditada por obras em Jaru 
No local será realizado a pavimentação das vias; conclusão prevista para dezembro. | 
https://bit.ly/3V5bqU3 
 
Globoplay | Obras interditam trecho da Avenida Juscelino Kubitschek 
Alterações do trânsito seguem até a próxima sexta-feira. | https://bit.ly/3SWzAy1 
 
Globoplay | Obras em rotatórias do Parque Amazônia, em Goiânia. 
Cones foram furtados e SMM disse que o problema seria resolvido no fim de semana. 



 

 

 | https://bit.ly/3CxjW6M 
 
Globoplay | Obras e duplicação da BR-163 
OAB-MT pediu que Dnit assuma obras e duplicação. | https://bit.ly/3EihK4C 
 
Globoplay | Obras em valeta interditam trecho da Avenida Manoel Goulart 
Trânsito será liberado na próxima segunda-feira (29). | https://bit.ly/3CbMyRI 
 
Globoplay | Avenida Doutor Theberge é bloqueada para obras 
Confira mais notícias em g1.globo.com/ce. | https://bit.ly/3C6BGVq 
 
Globoplay | Moradores comemoram início de obras no Jardim Liberdade 
Rua de terra prejudica população; Obras começaram depois que o problema foi mostrado no 
MT1. | https://bit.ly/3SXFhf2 
 
Globoplay | Obras de adutora na Av. Ayrton Senna serão retomadas 
Por consequência pode faltar água em bairros de Londrina e Cambé. | https://bit.ly/3SSJmkI 
 
Globoplay | DNIT realiza obras de restauração da ponte na BR-153 
Previsão é de que o serviço seja concluído nos próximos meses. | https://bit.ly/3rrxZol 
 
Globoplay | Obras na Antônio Heil 
Trecho municipal da rodovia está sendo duplicado, em Brusque. | https://bit.ly/3Alarq9 
 
Globoplay | Rua General Sampaio, em Joinville, passa por obras de requalificação 
Trânsito no local ficará parcialmente interrompido por 30 dias. | https://bit.ly/3M6yiyg 
 
G1 | Drive-thru recolhe materiais eletrônicos, recicláveis, lâmpadas e outros resíduos 
sólidos, em Goiânia 
Esta é a 9ª edição do projeto 'Jornada Lixo Zero'. Evento acontece até as 16h na Praça 
Universitária; veja programação. | http://glo.bo/3SDQ1Q1 
 
G1 | Atualização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos é discutida na Câmara em 
Divinópolis 
Comissão de Saúde defende que o plano seja atualizado, considerando que as últimas 
modificações no documento são de 2013. | http://glo.bo/3fwPjW4 
 
G1 | Pacote de obras melhora fluxo entre Satélite e Aquarius 
Novo trecho reduziu em cerca de 60% a distância entre os 2 bairros com a ligação entre as 
avenidas Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes e Deputado Benedito Matarazzo. | 
http://glo.bo/3rtzsKz 
 
G1 | Sem luz nas pistas 
Motoristas e pedestres falam da escuridão nas vias em obras. | http://glo.bo/3CzeTCM 
 
G1 | Bolsonaro visita obras de ponte na fronteira com Paraguai e fala em ampliar produção 
de pescados 
Candidato do PL à reeleição afirmou que inauguração da Ponte da Integração deve ocorrer até o 
fim deste ano. Ele se encontrou com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez. | 
http://glo.bo/3fGGBoi 
 
G1 | Cláudio Castro visita obras do MIS e promete descentralizar investimentos da saúde 
Cláudio Castro também disse que em um segundo mandato vai investir em infra-estrutura, como 
na recuperação de estradas, pontes e viadutos. | http://glo.bo/3SAjHgN 
 



 

 

G1 | Obras de esgotamento sanitário avançam em quatro bairros da Capital 
Planalto, Novo Horizonte, Jardim Universitário e Paiaguás fazem parte do cronograma de 
ampliação. | http://glo.bo/3e9cfdJ 
 
G1 | Prefeitura de Uberaba lança edital para obras de infraestrutura do Distrito Industrial IV 
Contrato com empresa de engenharia está avaliado em quase R$ 9,4 milhões; 9 empresas já 
formalizaram interesse em se instalarem no local. | https://glo.bo/3rbiAcq 
 
G1 | Trecho da Avenida Eduardo Girão vai ser bloqueado devido a obras nesta quinta em 
Fortaleza 
A Cagece substitui a tubulação que compõe a rede de esgotamento sanitário. | 
http://glo.bo/3rOeRBb 
 
G1 | Prefeitura de Paty anuncia obras de Desenvolvimento Urbanístico e Turístico que vão 
transformar o município 
Mais uma novidade para a população de Paty. | http://glo.bo/3e6PjvG 
 
G1 | Prefeitura de Atibaia dá início às obras do Complexo Esportivo para o Idoso 
Com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, antiga “Piscina do Cabral” será transformada em um 
complexo aquático ligado ao ginásio do Atibaia Jardim. | http://glo.bo/3e0WFkx 
 
G1 | HC-UFU: Justiça Federal restabelece crédito de R$ 21 milhões para obras do novo 
pronto-socorro 
O valor havia sido anulado a pedido da própria Ebserh, devido ao teto de gastos. Após a decisão, 
empresa liberou a verba novamente. | http://glo.bo/3rxEVQA 
 
G1 | Obras da Sanepar afetam abastecimento de água em bairros de Curitiba e Almirante 
Tamandaré; veja regiões 
De acordo com a companhia, entre terça-feira (30) e quinta-feira (1º), serão realizados serviços 
de setorização para redistribuição do sistema de abastecimento, entre 8h e 16h. | 
http://glo.bo/3fJ0M4U 
 
G1 | Obras da Sanasa interrompem serviço de água em 39 locais entre terça e quinta; veja 
cronograma 
Empresa prevê serviços em Campinas para interligação de rede, além da instalação e substituição 
de válvulas de bloqueio. Lista de pontos afetados inclui três hospitais da metrópole. | 
http://glo.bo/3T0tLzP 
 
G1 | Obras de asfaltamento começam em 103 ruas da área central em Campos, no RJ 
Projeto tem investimento total de R$ 93 milhões, incluindo sinalização horizontal e vertical; existe 
um planejamento de obras para o subdistrito de Guarus. | http://glo.bo/3VdEU26 
 
G1 | Obras para a primeira ciclovia central do Continente seguem em andamento 
O investimento total da Prefeitura de Florianópolis é de cerca de R$ 4,6 milhões. | 
http://glo.bo/3MdT7b5 
 
G1 | Trevo de acesso à Ponta Grossa tem desvios por conta de obras; veja o que muda 
Serviços de troca de asfalto deixa trechos totalmente bloqueados no Trecho Vendrami. | 
http://glo.bo/3Ed3o5r 
 
G1 | Obras para conclusão do viaduto Cyrela são retomadas em Uberaba 
A estrutura vai interligar, pela Avenida Interbairros, a MG-190 à BR-050 em uma única via, e deve 
contribuir com o acesso dos moradores dos bairros Fabrício, Boa Vista e região ao Centro da 
cidade. | http://glo.bo/3RF5ON8 
 



 

 

G1 | Quatro das 18 obras da Copa do Mundo de 2014 ainda não foram concluídas em Porto 
Alegre 
Prefeitura promete entrega da Avenida Severo Dullius para 2022 e da Avenida Tronco para 2023. 
Moradores reclamam de atraso e de problemas para realocação de famílias. | 
http://glo.bo/3EipC6e 
 
G1 | Obras da BRK afetam abastecimento de água em 130 bairros de Sumaré e interrompem 
captação do Rio Atibaia 
Empresa responsável pelo abastecimento na cidade vai fazer manutenção na captação e na 
Estação de Tratamento de Água (ETA) II nesta terça (30). Serviço começa a ser normalizado na 
quarta (31). | http://glo.bo/3SUKKDn 
 
G1 | Obras de recuperação da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, RJ, serão iniciadas nesta 
segunda-feira (29) 
Prefeitura informa que devido às obras, trânsito na estrutura ficará em meia pista. | 
http://glo.bo/3CbnIBl 
 
G1 | Obras da Sanasa interrompem fornecimento de água em 23 pontos de Campinas nesta 
terça 
Segundo a empresa, será instalado um novo hidrante na região do Jardim Carlo Lourenço. Nos 
demais bairros haverá um serviço de interligação de redes. A suspensão acontece das 8h às 17h. 
| http://glo.bo/3yeCcPK 
 
G1 | Obras no trecho leste do Anel Viário de Montes Claros causam alteração no trânsito a 
partir desta terça (30) 
Trânsito que vem da BR-251, sentido a Montes Claros, será desviado para a avenida Dr. Mário 
Tourinho. A faixa crescente sul ficará interditada para a reconstrução do pavimento. O fluxo no 
sentido contrário segue normal. | http://glo.bo/3C88z3V 
 
G1 | Vias de Santos são interditadas para obras a partir de segunda-feira 
Serviços acontecem no Campo Grande e Zona Noroeste. | http://glo.bo/3Ed4vC9 
 
G1 | Obras de recuperação da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, RJ, serão iniciadas nesta 
segunda-feira (29) 
Prefeitura informa que devido às obras, trânsito na estrutura ficará em meia pista. | 
http://glo.bo/3CbnIBl 
 
G1 | Obras de manutenção e nova ligação de esgoto interditam trânsito em Limeira; saiba 
desvios 
Ligação de esgoto será no Centro e reparo no bairro Cidade Jardim; trabalhos acontecem no 
domingo (21). | http://glo.bo/3fKfGI7 
 
G1 | Obras para troca de tubulação interditam rua no Poço, em Maceió 
Itinerário dos ônibus também foi modificado. Previsão é de que a obra na Rua Vila Bancária 
termine no sábado (20). | http://glo.bo/3yDAw2P 
 
G1 | Ruas são interditadas no Centro de Divinópolis para obras de manutenção 
Serão realizados trabalhos de recapeamento, interceptação e drenagem. A Settrans pede atenção 
redobrada aos motoristas que passarem pelas vias. | http://glo.bo/3e32pu3 
 
G1 | Obras na Rodovia Raposo Tavares, em Caiuá, alteram tráfego e interditam alça de 
acesso à área urbana 
Trabalhos devem terminar nesta quarta-feira (24). Em caso de chuva, a programação poderá 
sofrer alterações. | http://glo.bo/3EhBMMj 
 



 

 

G1 | Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta segunda (22) por conta de obras da 
Sanepar; veja os locais 
Cerca de 3.600 ligações devem ser afetadas. | http://glo.bo/3ycBEKk 
 
G1 | Trechos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto passam por obras de reparo a partir 
desta segunda-feira 
As obras na Rodovia Ayrton Senna serão realizadas entre o km 11 e km 60. Já na Rodovia Carvalho 
Pinto, os reparos serão entre o km 61 e o km 134. | http://glo.bo/3RQKpRv 
 
G1 | Rua Santa Terezinha será interditada para obras em rede de esgoto em Juiz de Fora 
Intervenção faz parte dos trabalhos de remodelação de mais de 570 metros de redes no Bairro 
Santa Terezinha. Até novembro, as ruas Santa Terezinha, Cabo Ferraz e Coronel Almeida Novaes 
recebem obras. | http://glo.bo/3CsCm7N 
 
G1 | Trecho da Avenida Joaquim Jorge Peralta, em Cubatão, SP, será interditado por obras 
no viaduto do Casqueiro 
Além deste trecho, a Rua Bernardo Pinto também será interditada. | http://glo.bo/3CxpCxC 
 
G1 | Prefeitura de Santos prepara nova licitação para obras de restauro do Teatro Coliseu, 
SP 
Uma nova licitação está prevista para ser lançada em até 30 dias, segundo a Prefeitura de Santos. 
Prédio, que é patrimônio cultural da cidade, está em reformas desde 2019. | 
http://glo.bo/3EeqKYf 
 
G1 | EcoRioMinas anuncia obras de melhorias na BR-116, rodovia que passa por cidades da 
Zona da Mata 
Investimento ultrapassa R$ 11 bilhões e vai beneficiar 22 municípios mineiros. | 
http://glo.bo/3RAcOeq 
 
G1 | Ponte Metálica, que liga Teresina a Timon, será interditada neste fim de semana para 
obras de manutenção 
Durante o fim de semana será feito o serviço de fechamento de um buraco. | 
http://glo.bo/3V59YRi 
 
G1 | Trechos no centro de Campo Grande são interditados para obras de recapeamento 
nesta terça 
Motorista e pedestres deverão redobrar a atenção na hora de passar pelo local. A Agência de 
Trânsito (Agetran) fará o controle de sinalização na região. | http://glo.bo/3yfEQF5 
 
G1 | Chuva faz com que obras na Rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, tenham prazo 
ampliado para conclusão 
Concessionária estima que a manutenção no pavimento encerre até o dia 22 de agosto. | 
http://glo.bo/3RAcQmy 
 
G1 | Sanepar cancela obras que poderiam afetar abastecimento de água em 15 bairros de 
Curitiba, nesta quinta-feira (18) 
De acordo com a companhia, estavam previstos serviços de interligações e melhorias na rede de 
distribuição. Cancelamento ocorreu devido às chuvas que atingiram a cidade. | 
http://glo.bo/3MdGL2Q 
 
G1 | Prefeitura de Porto Alegre e MP ajuízam ação para que OAS retome obras no entorno 
da Arena 
Município e Ministério Público pedem à 10ª Vara da Fazenda Pública que dê prazo de 15 dias 
para sejam feitas limpeza, desobstrução e desassoreamento do esgoto. | http://glo.bo/3EinT0G 
 



 

 

G1 | Ordem de serviço para execução de obras da rede de água do Bairro Élisson Prieto é 
assinada em Uberlândia 
Licitação foi lançada em julho e rede levará água potável para todas as residências do bairro. 
Relembro o processo. | http://glo.bo/3C8z1ud 
 
G1 | Obras da Sanasa interrompem fornecimento de água em 51 bairros da região do Campo 
Grande, em Campinas 
Os serviços de limpeza e desinfecção do Reservatório Campo Grande acontecem nesta quarta-
feira (17), no período das 8h às 17h. | http://glo.bo/3CcoXk5 
 
G1 | Secretário de Transportes faz vistorias, autoriza nova ciclovia e diz que há previsão de 
obras na Ponte Pênsil 
João Octaviano Machado Neto visitou obras em andamento em Bertioga, Guarujá, Santos e 
Cubatão, nesta segunda-feira (15). | http://glo.bo/3CA9snu 
 
G1 | Seis meses após tragédia em Petrópolis, famílias retornam para áreas de risco e obras 
de contenção ainda não foram realizadas 
Com 234 mortos e três pessoas ainda desaparecidas, tragédia foi a maior da história da cidade 
na Região Serrana do Rio de Janeiro. Vítimas das fortes chuvas alegam ausência do poder público. 
| http://glo.bo/3SDqVRc 
 
DNIT | Atenção para obras de adequação de capacidade na BR-163/SC 
Entre os km 105,4 e 106,4, em Guarujá do Sul, está sendo operado o sistema “pare e siga” 24h 
para aplicação do pavimento rígido (concreto). | https://bit.ly/3M08G64 
 
DNIT | Obra da ponte entre Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA) está 70% executada 
O empreendimento, demanda antiga dos dois estados, vai interligar as cidades de Xambioá (TO) 
e São Geraldo do Araguaia (PA). O custo estimado é de R$ 193,1 milhões. | 
https://bit.ly/3UVDh93 
 
Agência Brasil | Ministro garante recursos para projetos de gestão de resíduos sólidos 
Fundo de R$ 800 milhões ajudará estados e municípios a criar planos. | https://bit.ly/3LVwrfr 
 
Gazeta Web | Maceioenses comemoram avanço das obras de reurbanização na orla da Praia 
da Avenida 
Obras acontecem do Emissário submarino até o Memorial à República. | https://bit.ly/3dOazq4 
 
Gazeta Web | Obras em rede de água interdita trechos de duas ruas em Ipioca; veja aqui! 
Trabalhos devem acontece até o dia 4 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 18h. | 
https://bit.ly/3UQFrqf 
 
Gazeta Web | Vereador aciona PF e MPs para investigar ligação de filhos do prefeito de 
Penedo com empresa contratada para obras na cidade 
Segundo a denúncia, filhos do prefeito e donos da empresa denunciada são sócios em outra 
empresa. | https://bit.ly/3fyn8X3 
 
Estradas | Obras dos Contornos chegam ao bairro Topolândia, em São Sebastião (SP) 
De acordo com a concessionária responsável pela Tamoios, início está previsto para setembro, 
com alterações no tráfego. | https://bit.ly/3fvWcH4 
 
Estradas | Obra de duplicação na Raposo Tavares terá bloqueio a partir desta quarta (31) 
Segundo a concessionária responsável, rotatória no km 67 ficará fechada até 20 de dezembro 
para realização de obras. Condutores terão opções de retorno em ambos os sentidos. | 
https://bit.ly/3SKZyo0 
 



 

 

Estradas | Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) recebe obras de manutenção, nesta semana 
De acordo com a concessionária responsável, serviços serão realizados entre 8h e 17h. | 
https://bit.ly/3dUyhRe 
 
Estradas | Alça da SP-225 será bloqueada para obras, nesta terça (30), em Bauru 
De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, alteração se deve aos serviços de 
recuperação do pavimento; condutores devem utilizar trevo próximo ao local. | 
https://bit.ly/3y34SeD 
 
Estradas | Obras na Castello Branco (SP-280) alteram tráfego no km 50, em Araçariguama 
De acordo com a concessionária ViaOeste, responsável pela rodovia, serviços serão realizados na 
alça de acesso, que ficará interditada entre segunda (29) e quarta (31). Condutores deverão 
utilizar trevos nos km 49 e 53. | https://bit.ly/3E6774H 
 
Estradas | Iniciadas as obras de recuperação de pavimento na Rio-Santos, em Ubatuba (SP) 
De acordo com a concessionária RioSP, responsável pela rodovia, serviços serão realizados em 
duas etapas. Obras de melhorias vão se estender até dezembro deste ano. | 
https://bit.ly/3LTfKkR 
 
Estradas | Iniciadas as obras de recuperação de pavimento na Rio-Santos, em Ubatuba (SP) 
De acordo com a concessionária RioSP, responsável pela rodovia, serviços serão realizados em 
duas etapas. Obras de melhorias vão se estender até dezembro deste ano. | 
https://bit.ly/3LTfKkR 
 
Estradas | Obras de manutenção da BR-163 trazem melhorias para os usuários, em MS 
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/3E4oXoF 
 
Estradas | Fique atento aos trechos em obras na BR-163, nesta quinta (18), em Mato Grosso 
do Sul 
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/3M15hUM 
 
Metrópoles | Bolsonaro mostra obra inacabada do PT no PR: “Não é exceção. É regra” 
Presidente criticou atraso na conclusão de parte do campus da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. | https://bit.ly/3y30sVe 
 
Metrópoles | Bolsonaro visita obras da ponte de integração Brasil-Paraguai 
Presidente e candidato à reeleição se encontra com o líder paraguaio, um dos poucos aliados na 
região sul-americana. | https://bit.ly/3dQGd6k 
 
Metrópoles | Ceará: praia do Icaraí será revitalizada com obras de novos espigões 
O objetivo do empreendimento é conter os efeitos naturais do avanço do mar. | 
https://bit.ly/3URODLe 
 
Metrópoles | Na campanha, Ibaneis Rocha aposta em obras feitas durante 1º mandato 
Nesta sexta (19), o candidato à reeleição visitou o Núcleo Bandeirante e a Candangolândia. Em 
ambos os lugares, ressaltou obras do mandato. | https://bit.ly/3SujRq0 
 
Metrópoles | TCU vai investigar obras em mansão de Pedro Guimarães pagas pela Caixa 
Decisão foi tomada após o banco confirmar que financiou melhorias na casa alugada pelo ex-
presidente da instituição em Brasília. | https://bit.ly/3y5pGlL 
 
Portal Correio | Estação Cabo Branco expõe obras de Rose Catão a partir desta segunda 



 

 

Mostra intitulada ‘Viandantes’ estará aberta ao público a partir das 17h; obras mostram etapas 
da carreira da artista. | https://bit.ly/3dW1qM1 
 
Portal Correio | Prefeito Éden visita obras e já inicia atendimento das demandas do ODM 
2022 
A visita técnica objetivou apontar as possibilidades mais viáveis para atender ao pedido das 
comunidades para construção de uma passagem molhada neste local. | https://bit.ly/3fyoCjI 
 
MidiaMax | Com aditivo, obras no Aterro Sanitário de Nioaque passam de R$ 900 mil 
A prefeitura de Nioaque aditou o contrato para obras no Aterro Sanitário do município, a 171 
quilômetros de Campo Grande. Assim, os serviços passaram a custar R$ 900.406,06. | 
https://bit.ly/3M2l0Te 
 
MidiaMax | Obras do novo viaduto de Dourados entram na reta final na BR-163 
Condutores passam por rotas alternativas até a conclusão da obra. | https://bit.ly/3fAD5Mm 
 
MidiaMax | Governo de MS declara utilidade pública de imóveis para obras das rodovias MS-
223 e MS-476 
Governo também quer desapropriar imóvel em Três Lagoas para ampliação do almoxarifado e do 
estacionamento do Escritório Regional do município. | https://bit.ly/3SQtqzy 
 
MidiaMax | Asfalto de rua no Noroeste pode custar mais de R$ 9 milhões e obras começam 
após eleições de 2022 
O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial da União. | https://bit.ly/3M195VN 
 
MidiaMax | Governador Reinaldo Azambuja autoriza licitações e visita obras no interior do 
Estado 
O tucano cumpre agenda em Nova Andradina e Taquarussu nesta quinta-feira. | 
https://bit.ly/3EeN7wK 
 
MidiaMax | Centro em obras: confira as interdições no trânsito nesta terça-feira em Campo 
Grande 
A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada. | 
https://bit.ly/3UV1lJ9 
 
São Roque Notícias | Vereadora acompanha obras de melhorias na Alameda Primavera em 
São Roque 
A vereadora de São Roque, dra. Cláudia Pedroso informa que na manhã da última sexta-feira, dia 
26 de agosto, esteve na Alameda Primavera, região do Bairro do Cambará, em São Roque, para 
acompanhar os trabalhos de melhorias da via pública. | https://bit.ly/3fADIWe 
 
São Roque Notícias | Com investimento de mais de R$ 640 mil começam as obras no Portal 
do Guaçu 
As obras feitas com recursos próprios da administração são-roquense trazem o investimento de 
mais de R$ 640 mil e prevem uma série de melhorias na estrutura, como troca de telhado, 
acessibilidade e pintura. | https://bit.ly/3fD7rxF 
 
São Roque Notícias | Prefeito afirma que começam obras no Portal de São Roque para visual 
mais moderno 
De acordo com o divulgado pela Prefeitura, mais de R$ 700 mil serão investidos, com o reparo 
no telhado, pintura externa, reforma do passeio, drenagem e acessibilidade, sinalização de solo, 
instalação do letreiro “Eu Amo São Roque”, plantio de grama, troca de janelas e portas externas. 
| https://bit.ly/3C3Nck5 
 
Estado de Minhas Gerais | Acordo prevê obras de mobilidade entre BH e Nova Lima 



 

 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade disse que região receberá investimento do 
fundo judicial de obras viárias do Vetor Sul da Grande BH. | https://bit.ly/3dVdTjb 
 
Estado de Minas Gerais | BR-135 terá interdição parcial para obras de ampliação 
De acordo com concessionária, será utilizado o sistema de "para e siga", na segunda e terça-feira, 
próximo ao trevo do CEFET, no KM 619. | https://bit.ly/3Ef8BcT 
 
Estado de Minas Gerais | Tapumes de obra no Teatro Francisco Nunes ocupam calçada na 
Afonso Pena 
Estrutura foi alvo de curiosos nos últimos dias, que procuraram se aproximar para tentar captar 
algum detalhe. | https://bit.ly/3SOiTVn 
 
Estado de Minas Gerais | Obras de contenção de enchentes na Vilarinho devem ser 
concluídas até 2024 
Com investimento de R$ 124,6 milhões, obras não ficam prontas antes do início do período 
chuvoso deste ano. | https://bit.ly/3M03GOQ 
 
Engeplus | Iniciada a obra de passagem subterrânea na SC-445 
Trânsito não será bloqueado, mas terá limitações. Orientação é para rotas alternativas. | 
https://bit.ly/3fqr0ZS 
 
Engeplus | CCR ViaCosteira informa cronograma semanal de obras na BR-101 Sul/SC 
Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão reprogramados. | 
https://bit.ly/3CqXImU 
 
Engeplus | Túnel do San Martin será fechado para obras nesta quinta 
Acesso para o San Martin e estrada para Alagados terá alternativa por desvio, a partir da Vila Dal 
Col. | https://bit.ly/3E8ALGz 
 
Engeplus | Obras afetam abastecimento em vilas de PG nesta terça 
A Sanepar está realizando serviços de melhoria operacional na rede de distribuição de água de 
Ponta Grossa para a interligação de um novo loteamento nesta terça-feira (30). | 
https://bit.ly/3Rv5Sio 
 
Engeplus | Avançam as obras em entrada de Campo Largo 
A obra de requalificação da rua Emma Tanner de Andrade, em Campo Largo, na Região 
Metropolitana de Curitiba, começou em julho deste ano e está avançada. | https://bit.ly/3SzzKvE 
 
Engeplus | Obras: veja quais vilas de Ponta Grossa vão ficar sem água 
A Sanepar informa que fará serviços de melhoria operacional na rede de distribuição de água de 
Ponta Grossa para a interligação de um novo loteamento na próxima terça-feira (30). | 
https://bit.ly/3dUE6hT 
 
Engeplus | Vila Coronel Cláudio recebe obras de asfalto nesta semana 
Município segue executando todas as obras contratadas pelos moradores junto à antiga empresa; 
cinco novas quadras estão sendo executadas nesta semana na Vila Coronel Cláudio, com 
investimentos de R$ 932 mil. | https://bit.ly/3rni75Y 
 
Engeplus | Saiba onde estarão as obras de pavimentação em PG nesta semana 
A Prefeitura de Ponta Grossa deve concluir, nesta semana, as obras de pavimentação na área 
central da cidade.  | https://bit.ly/3rpFeNj 
 
Engeplus | Prefeitura inicia obras da nova unidade de saúde Sady Silveira 



 

 

A Prefeitura de Ponta Grossa já iniciou as obras da nova sede da unidade de saúde Sady Silveira, 
em Olarias. O investimento é de aproximadamente R$ 1,4 milhão e contempla uma estrutura 
totalmente nova de mais de 400 m². | https://bit.ly/3M3KmR0 
 
Diário do Litoral | Praia Grande inicia obras de nova base do Samu no Bairro Maracanã 
Equipamento agilizará atendimentos de Urgência e Emergência na Cidade. | 
https://bit.ly/3SOn5EB 
 
Diário do Litoral | Obras do VLT têm quatro vagas abertas para eletricista, em Santos 
Oportunidades oferecem benefícios e salário de R＄ 3.093. | https://bit.ly/3C3EWk6 
 
Correio do Estado | Reforma para acessibilidade no Cetremi está orçada em R$ 41 mil 
De acordo com secretário de obras, ainda não há prazo definido para começar os trabalhos. | 
https://bit.ly/3xZUlRr 
 
Correio do Estado | Investimento de mais de R$ 103 milhões vai modernizar orla do Rio 
Paraguai 
Obras estavam engavetadas há cerca de 10 anos e governo federal liberou verba; portos foram 
inaugurados em 1956 e 1980. | https://bit.ly/3ChkyNJ 
 
Correio do Estado | Após rescisão, nova empresa é contratada para obras do "puxadinho" 
do Belas Artes 
Campana & Gomes será responsável pela obra, pelo valor de R$ 3,9 milhões. | 
https://bit.ly/3SKO0Br 
 
Correio do Estado | Governador anuncia leilão da MS-112, BR-158 e BR-436 para 10 de 
novembro 
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, veio ao Estado para anunciar o início das obras 
do lote 4 da BR-419, em Aquidauana. | https://bit.ly/3SpIbcI 
 
Campo Grande News | Parada há 7 anos, obra de creche será retomada por R$ 2,6 milhões 
Prédio abandonado é depósito de lixo e abrigo para usuários de drogas, que incomoda moradores 
do bairro. | https://bit.ly/3Sny9sp 
 
Campo Grande News | Senado aprova R$ 50 milhões para obras na 2ª maior cidade de MS 
As ações envolvem melhorias em saneamento, meio ambiente, drenagem e asfalto. | 
https://bit.ly/3dRDXLR 
 
Campo Grande News | Após cancelamento, Teatro do Paço será reformado por quase R$ 1 
milhão 
Homologação da empresa responsável pelas obras foi publicada no Diário Oficial do Munícipio 
nesta terça-feira. | https://bit.ly/3USodJ6 
 
Campo Grande News | Obras para facilitar acesso a atrativos e escoamento de grãos 
avançam em Bonito 
Governador Reinaldo Azambuja vistoriou serviços de pavimentação no município turístico. | 
https://bit.ly/3E4X4wT 
 
Campo Grande News | Governo anuncia obra de recuperação de trechos da MS-276 e MS-145 
De acordo com o Poder Executivo, serão investidos R$ 9,4 milhões do Fundersul. | 
https://bit.ly/3rjh1bK 
 
Campo Grande News | UPA Vila Almeida terá reforma de R$ 2,1 milhões 
Última obra no local completa sete anos. | https://bit.ly/3E6ehpA 
 



 

 

Campo Grande News | Reinaldo entrega R$ 90 milhões em lançamentos de obras em Coxim 
Governador ainda assinará termos de convênio e dará ordens de serviços para obras 
estruturantes. | https://bit.ly/3BT7cGd 
 
Campo Grande News | De estrada a reconstrução de escola, município recebe R$ 4,8 milhões 
em obras 
Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) autorizou início das obras, nesta quinta-feira. | 
https://bit.ly/3fyFyXi 
 
Campo Grande News | Reinaldo Azambuja entrega obras e autoriza licitações em dois 
municípios 
Governador cumpre agenda no município de Nova Andradina nesta quinta-feira. | 
https://bit.ly/3LV158W 
 
 


