
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 a 30 de novembro de 2022 – 

 
 

• IBRAOP 

 
IBRAOP | Ibraop entrega homenagem a conselheiros durante a realização do VIII ENTC 
O presidente do Ibraop, Anderson Uliana Rolim, entregou placas de homenagem aos conselheiros 
Fábio Túlio Filgueiras Nogueira (TCE-PB) e Joaquim Alves de Castro Neto (TCM-GO), por ocasião 
da realização do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, no Rio de Janeiro (RJ) 
| https://bit.ly/3OeTaUW 
  
IBRAOP | Ibraop é convidado a participar do Fórum Internacional de Auditoria 
Governamental, no Rio de Janeiro 
A diretora Técnica do Ibraop, Adriana Portugal, participou do Fórum Internacional de Auditoria 
Governamental. Organizado pela Editora Fórum, o evento integra a agenda oficial do XXIV 
Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle (Incosai), realizado de 8 a 10 de 
novembro, no Rio de Janeiro | https://bit.ly/3Ebc5eZ 
  
IBRAOP | Ibraop recebe convite e prestigia realização do Seminário Nacional de Limpeza 
Pública, em São Paulo 
O Ibraop, em atendimento a convite feito pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e 
Limpeza Pública (ABLP), prestigiou a realização do Seminário Nacional de Limpeza Pública | 
SENALIMP, que integra a Waste Expo Brasil | https://bit.ly/3hP23Zt 
  
IBRAOP | Ibraop é presença confirmada para participar do VIII Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas | Ibraop irá participar do VIII Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas, que será realizado entre os dias 16 e 18 de novembro, no 
Centro de Convenções Windsor Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro | http://bit.ly/3ELXcRT 
  
IBRAOP | Ibraop irá participar da 5ª edição do Congresso Nacional dos Auditores dos 
Tribunais de Contas 
Realizado pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas 
do Brasil (ANTC), o evento acontece entre os dias 21 e 25 de novembro, em Fortaleza (CE) 
| http://bit.ly/3AshKMy 
  
IBRAOP | Aberta consulta pública para procedimento sobre planilha de preços para serviços 
de coleta e transporte de RSD 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) disponibilizou para consulta pública 
o PROC-IBR-RSU 026/2022, que objetiva subsidiar a utilização de planilha para a composição e 
verificação do preço total do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD). 
Contribuições de melhorias devem ser enviadas para o e-mail ibraop@ibraop.org.br até o dia 1 
de março de 2023 | http://bit.ly/3EHfeog 
 
IBRAOP | Presidente e diretores do Ibraop participaram do 5° CONACON 
Considerado um dos maiores congressos nacionais de Controle da Administração Pública, o 
evento foi realizado de 21 a 25 de novembro, na Escola Superior do Parlamento Cearense, em 
Fortaleza (CE). | https://bit.ly/3gIquYs 
 



 

 

 
  

• SITES DE PARCEIROS 

 
IRB | Na COP27 Presidente do Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IRB 
ministra palestra sobre controle ambiental na Amazônia 
O Conselheiro Júlio Pinheiro apresentou os aspectos relevantes às mudanças ambientais que tem 
influenciado na mortalidade dos peixes na região amazonense, bem como os resultados de 
auditorias ambientais sobre o manejo de resíduos sólidos, unidades de conservação, 
licenciamento, manejo florestal, crédito de carbono e mudanças climáticas realizadas pela Corte 
de Contas Amazonense | http://bit.ly/3GqGKaT 
 
 

• SITES DOS TCS 

  
TCU | Inoperância de órgãos do executivo pode comprometer a implementação do Novo 
Marco Legal do Saneamento Básico 
Acompanhamento do TCU verifica que a implementação do Novo Marco Legal tem boa atuação 
dos órgãos federais, mas há inoperância do comitê formado por ministérios 
| http://bit.ly/3V7kXZY 
  
TCE-AM | TCE-AM realizará audiência do Fórum Amazonense por Logística Reversa no dia 6 
dezembro 
O público alvo do encontro são representantes do governo, órgãos ambientais e de limpeza 
pública, ministérios públicos, órgãos de controle, e ainda, agentes da indústria, catadores de 
recicláveis e sociedade civil | http://bit.ly/3VpYTK8 
  
TCE-MT | Laboratório de Auditoria de Obras Rodoviárias: Solos e Asfalto é tema de 
treinamento no TCE-MT 
Proposto pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura do TCE-MT, o treinamento 
tem o objetivo de preparar os profissionais para atividades de condução de ensaios e 
gerenciamento do laboratório de solos e asfalto em sede de auditoria de obras rodoviárias e de 
pavimentação urbana | http://bit.ly/3ANo4P3 
  
TCE-MT | Auditores do TCE-MT recebem treinamento sobre retirada de amostras do solo e 
asfalto 
O trabalho começou no Laboratório de Obras Rodoviárias do TCE-MT, onde os participantes 
conheceram ferramentas e métodos que fazem parte das etapas de investigação de uma obra no 
processo de auditoria. Dali, seguiram para a parte prática, que envolveu a escavação do 
solo. | http://bit.ly/3iffRg2 
  
TCE-MG | TCE do Ceará abre inscrições para o curso à distância Limpeza Urbana e manejo 
de Resíduos sólidos 
O instituto é credenciado no Conselho Estadual de Educação do Ceará e o curso será ofertado a 
servidores, jurisdicionados e à sociedade, de forma gratuita, no período de 07 de novembro a 05 
de dezembro, carga horária de 20 horas, no ambiente virtual de Aprendizagem do IPC. Terá como 
tutores os analistas de Controle Externo do TCE/CE, Profº Mestre José Almir Silva e a Profª. 
Especialista Wanda Gomes de Oliveira Murta | http://bit.ly/3GJ4R4K 
  
TCE-PR | Após Toledo cumprir determinações, TCE-PR afasta multas de agentes municipais 
Implementação de medidas ordenadas em acórdão sobre obras de pavimentação foi demonstrada 
em recurso apresentado por ex-prefeito. Multas contra quatro interessados foram afastadas 
| http://bit.ly/3VfgRPX 



 

 

  
TCE-PR | Empresa responsável por obras na Linha Verde deve devolver R$ 2,7 milhões a 
Curitiba 
Conselheiros tomaram decisão ao julgarem parcialmente procedente Tomada de Contas 
Extraordinária que apontou para falhas na pavimentação efetuada pela contratada do município 
| http://bit.ly/3GTJLAv 
  
TE-PR | Pleno atenua sanção imposta a engenheiro de Maringá por falhas ao fiscalizar obras 
Determinação de devolução de recursos foi substituída por multa administrativa. Corte tomou 
decisão ao dar provimento parcial a recurso formulado por empreiteira contratada pelo município 
| http://bit.ly/3OGCKFn 
  
TCE-RS | Fiscalização do TCE-RS gera economia de R$ 447 mil em obras rodoviárias 
estaduais 
O TCE-RS verificou que em virtude de uma diferença de apenas R$ 5,08, relativa ao preço unitário 
máximo de um único item da licitação, a EGR havia conferido o objeto ao segundo colocado do 
certame, mesmo que a diferença de valor em relação à proposta comercial originalmente 
vencedora excedesse o custo total do contrato em R$ 447 mil | http://bit.ly/3AT7JbD 
  
TCE-PE | Servidores participam de evento sobre saneamento e sustentabilidade 
O auditor do Tribunal de Contas, Adolfo Sá, da Gerência de Auditorias em Licitações de Obras e 
Serviços de Engenharia, participou do Programa Internacional de Líderes da Infraestrutura - "Infra 
Leaders Saneamento", que aconteceu nos dias 10 e 11/11 na sede da Compesa, e tratou de 
saneamento, sustentabilidade e desenvolvimento econômico | http://bit.ly/3F8gJfs 
  
TCM-RJ | Auditores do TCMRJ fiscalizam obras de artes especiais na Avenida Brasil 
Auditores da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo (IGE) do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCMRJ) realizaram, ao longo da Avenida Brasil, principal artéria que liga o 
centro às zonas norte e oeste da cidade, nova série de vistorias em estruturas perenes (elevados, 
túneis, pontes, viadutos e passarelas), conhecidas como obras de arte 
especiais| http://bit.ly/3UkGwFs 
  
TCM-RJ | TCMRJ fiscaliza obras de revitalização do Túnel Rebouças 
Auditores do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) deram início à 
fiscalização das obras de revitalização e recuperação das galerias do Túnel Rebouças, nos dois 
sentidos, Zona Norte e Zona Sul | http://bit.ly/3gGXX5k 
  
TCE-ES | Após acompanhamento de 14 obras paralisadas do ES, Tribunal de Contas abre 
representação contra três que continuam sem previsão de retomada 
Foi constatado que três obras estão paralisadas e sem previsão de retomada; cinco estão paradas, 
mas com os órgãos responsáveis trabalhando pela retomada; e outras seis obras que foram 
retomadas no decorrer do acompanhamento pelo Tribunal | http://bit.ly/3ERnu3V 
  
TCE-ES | Auditores do TCE-ES fiscalizam entrega da obra do Portal do Príncipe, no município 
de Vitória 
Os auditores de Controle Externo William Ribeiro Mota e Iran Souza Carvalho, do Núcleo de 
Controle Externo de Construção Civil Pesada (NCP), analisaram os protocolos seguidos pela 
Secretaria, quanto ao recebimento da obra contratada, bem como, os procedimentos que ela 
adota para a preservação dos dados relacionados ao empreendimento, arquivando todos os 
documentos pertinentes, conforme a legislação | http://bit.ly/3GYmWMe 
  
 
 
 



 

 

TCE-TO | Servidores estaduais e municipais são capacitados sobre projetos de obras 
públicas 
A capacitação organizada pelo Instituto de Contas 5 Outubro (Iscon) teve início nesta terça-feira, 
22, na sede do TCE e segue até o final desta quarta-feira, 23, com aulas práticas presenciais e 
também no Ambiente Virtual de Avaliação (AVA) | http://bit.ly/3Fb2ZAA 
  
TCE-TO | Curso sobre obras públicas e serviços de engenharia começa nesta terça 
Começa nesta terça-feira, 22 de novembro, o curso sobre Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo 
de Referência (TR) e Projeto Básico (PB) com foco em obras públicas e serviços 
| http://bit.ly/3OOgU2G 
  
TCE-SP | Fiscalização do TCESP encontra irregularidades em creches municipais 
Falta de alvará do Corpo de Bombeiros, obras paralisadas, problemas na estrutura das salas de 
aula e ambientes inadequados para a saúde e integridade física dos alunos. Essas são algumas 
das irregularidades detectadas pelo TCESP durante ação realizada em 223 creches municipais 
| http://bit.ly/3OP9gVH 
 
 

• SITES DE NOTÍCIAS 

 
Senado Federal | Obra na rodovia BR-020 deve receber R$ 4,4 milhões 
O objetivo é viabilizar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a 
construção de uma interseção na rodovia BR-020, em Formosa (GO). | http://bit.ly/3Vy1xxN 
 
Senado Federal | Projeto abre crédito especial ao Orçamento para obras viárias em Rio 
Branco 
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a destinação de recursos previstos para a Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária, no município 
de Rio Branco. | http://bit.ly/3uphN8l 
 
Senado Federal | TCU revela que obras federais paralisadas chegaram a 38,5% nos últimos 
dois anos 
Obra de escola paralisada no Mato Grosso do Sul: apesar de o número de contratos ter diminuído 
de 38,4 mil para 22,5 mil, percentual de obras paradas aumentou, informa o Tribunal de Contas 
da União. | http://bit.ly/3F2TrpQ 
 
G1 | Arco-Iris-Mar finaliza obras do Parque das Paineiras, seu 18º residencial 
Empreendimento está localizado em frente à praia, no bairro Balneário Maracanã. | 
http://glo.bo/3iwdqFX 
 
G1 | Obras em trecho da BR-153 entre Guaraí e Tabocão causam filas e transtornos aos 
motoristas 
Imagens registradas por quem precisou passar pelo local mostram filas. Veículos já ficaram mais 
de cinco horas para atravessar trecho que normalmente pode ser feito em 20 minutos. | 
http://glo.bo/3ETz5PW 
 
G1 | Com interdição de 10 dias, obras na Rodovia Raposo Tavares alteram acesso a dois 
distritos, em Rancharia 
Condutores devem seguir até o km 496 para acessar os distritos de Agissê e Gardênia. A previsão 
é de que a intervenção termine no próximo dia 11. | http://glo.bo/3Uqio4t 
 
G1 | Após dois anos da atual gestão, Manaus segue sem obras para melhorias na mobilidade 
urbana 



 

 

Promessas de melhorias chegaram a ser feitas no início da atual gestão do município, mas metade 
do mandato já se passou e várias das obras ainda não saíram do papel. | http://glo.bo/3UwmMyE 
 
G1 | RN tem 304 obras públicas com recursos federais paralisadas, diz TCU 
Painel lançado pelo Tribunal de Contas aponta projetos executados por órgãos federais, 
estaduais e municipais que estão parados. | http://glo.bo/3H6fhLW 
 
G1 | Bloqueio de verbas afeta pagamento de obras e até conta de energia em universidades 
goianas, diz sindicato 
Entidade estima que que perda de três universidades somadas será de quase R$ 10 milhões. 
Maior bloqueio deve ser na UFJ, no valor de R$ 4 milhões. | http://glo.bo/3XPBvYB 
 
G1 | Projeto Jaíba vai receber investimento de R$ 6,4 milhões em obras de infraestrutura 
Recursos foram anunciados pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(SEAPA); obras são para reparação do principal canal de irrigação do projeto, que apresentou 
vazamentos que colocam a estrutura em risco. | http://glo.bo/3B52Ko8 
 
G1 | Governo de SP inicia obras do Hospital Regional de Franca e assegura recursos até 
término em 2025 
Estrutura será erguida ao custo de R$ 149,8 milhões e a previsão é de que esteja em 
funcionamento até o início de 2026. Segundo o governador Rodrigo Garcia, 225 leitos estão 
contratados. | http://glo.bo/3VKHtIe 
 
G1 | Decreto que flexibilizou licenças ambientais para obras públicas em Palmas é anulado 
pela Justiça 
Medida que trocou a obrigatoriedade de um ‘estudo ambiental’ por um ‘relatório ambiental 
simplificado’ e está em vigor desde 2017 terá que ser anulada em 30 dias. Prefeitura de Palmas 
ainda pode recorrer. | http://glo.bo/3Vx0GgY 
 
G1 | Obras e pagamento na próxima gestão: saiba os planos de Saud para empréstimo de 
R$ 86 milhões 
Prefeito de Taubaté foi autorizado nesta terça-feira (29) pela Câmara a contratar empréstimo. | 
http://glo.bo/3VxTOzM 
 
G1 | Obras da Sanepar podem deixar bairros de Maringá sem água nesta terça (29) 
Serviços para melhoria na distribuição de água estão previstos das 8h às 18h. | 
http://glo.bo/3ircnqG 
 
G1 | CBTU muda trajeto de linha na Grande Natal por conta de obras de expansão do sistema 
de trens 
Ponto final que era em Ceará-Mirim passará a ser na Estação Nordelândia por 30 dias a partir de 
segunda-feira (5). | http://glo.bo/3H9IGVl 
 
G1 | Obras da Sanasa interrompem fornecimento de água em 4 bairros de Campinas nesta 
terça e quinta 
Serviços de interligação e capeamento de redes acontecem no período das 8h às 17h. | 
http://glo.bo/3VxhTXo 
 
G1 | Bairro de Curitiba pode ter falta de água nesta segunda (28) por conta de obras da 
Sanepar; veja onde 
Serviços para interligação de rede estão previstos entre 8h e 16h. | http://glo.bo/3VR2JMx 
 
G1 | Obras de reparos em tubulação que se rompeu na Zona Oeste de Manaus devem seguir 
durante madrugada 



 

 

Previsão inicial era que reparos fossem concluídos por volta das 19h. Obras causaram interdição 
na região e intenso trânsito. | http://glo.bo/3gVAEVJ 
 
G1 | Vias no Tarumã, em Manaus, serão interditadas devido a obras do governo; veja as 
mudanças 
A interdição será no cruzamento da Avenida do Turismo com a Avenida Dona Otília. O 
fechamento começa na segunda (28) e vai até o dia 13 de dezembro. | http://glo.bo/3Y02L6z 
 
G1 | Obras de manutenção do pavimento alteram tráfego da Rodovia Raposo Tavares na 
região de Presidente Prudente 
Acesso à Regente Feijó (SP) têm mudanças provisórias no tráfego, que segue com a 'Operação 
Pare e Siga' nesta sexta-feira (25). | http://glo.bo/3gXLpXk 
 
G1 | TCU constata mais de 8 mil obras paralisadas; metade é na área de educação 
Dados foram atualizados em agosto e divulgados nesta quarta-feira (23). Corte diz que valores 
totais previstos dos contratos somam R$ 27,2 bilhões. | http://glo.bo/3OZVAY0 
 
G1 | Transerp faz interdições nos Campos Elíseos para obras em Ribeirão Preto; veja desvios 
Bloqueios de sexta-feira (25) a domingo (27) ocorrem por causa das obras de mobilidade na 
Avenida Saudade. | http://glo.bo/3h2gkBZ 
 
G1 | Trevo da Avenida Nuno de Assis é interditado para obras em Bauru 
Interdição começa nesta quarta-feira (23) e deve durar 30 dias. Dispositivo funciona como retorno 
da via para a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido capital. | http://glo.bo/3H89Gok 
 
G1 | Audiência pública vai discutir obras do shopping a céu aberto na Avenida Tocantins 
Projeto começou em 2017, mas estava embargado desde 2018 após ser alvo de muita 
reclamação. Moradores e comerciantes poderão debater com técnicos e gestores da Prefeitura de 
Palmas. | http://glo.bo/3H55t4R 
 
G1 | Desmatamento na mata do córrego Sussuapara durante obras de avenida preocupa 
moradores 
Local foi bastante impactado durante a retirada da ponte da NS-03 e construção de uma galeria 
tripla no lugar. Prefeitura disse que vai enviar equipe para avaliar a situação. 
 
G1 | Em Manaus, obras de redes de água devem beneficiar mais de 25 mil pessoas com água 
potável até o fim do ano 
Novos sistemas de abastecimento somam mais de 35 quilômetros de redes em comunidades das 
zonas Norte, Leste e Oeste de Manaus. | http://glo.bo/3iD62Zt 
 
G1 | Obras de construção de nova policlínica avançam em Santos 
Segundo a prefeitura, capacidade de atendimento da unidade será de 16 mil pessoas. | 
http://glo.bo/3UppLck 
 
G1 | Em Macapá, obras do residencial Janary Nunes são retomadas após 3 anos suspensas 
Ao final da obra, devem ser entregues 500 apartamentos para famílias carentes da capital. | 
http://glo.bo/3gZlwq9 
 
G1 | Obras da Sanasa interrompem fornecimento de água em 7 bairros de Campinas nesta 
terça e quarta-feira 
Serão realizados serviços de capeamento, interligação de redes entre reservatórios e instalação 
de hidrante no período das 8h às 17h, nos dois dias. | http://glo.bo/3B6Zj04 
 
 
 



 

 

G1 | Obras na Rodovia Raposo Tavares alteram tráfego de veículos em trecho de Presidente 
Venceslau 
Recuperação de pavimento será realizada a partir desta sexta-feira (18) e terminará na próxima 
segunda (21), na altura do km 618,800. | http://glo.bo/3gW2dhE 
 
G1 | Trânsito é liberado após obras emergenciais na Avenida Itamar Franco, em Juiz de Fora 
O fechamento parcial ocorreu do trevo da Ascomcer até a Rua Dr. Dirceu de Andrade, rua da 
Maternidade Therezinha de Jesus, no sentido Centro. | http://glo.bo/3FnRlSS 
 
G1 | Enxurrada causada por temporal danifica trecho no Centro de Barretos, SP, com obras 
antienchente 
Cruzamento na Avenida 35 com a Rua 20 foi um dos mais prejudicados pela chuva na noite de 
sexta-feira (18). Secretário de Obras diz que Prefeitura trabalha para reduzir transtornos. | 
http://glo.bo/3VwACm6 
 
G1 | Previsão de entrega das obras de revitalização do Centro de Teresina será em 
dezembro, diz prefeitura 
De acordo com a Saad Centro, todo o processo deve ser concluído até 10 de dezembro. | 
http://glo.bo/3F15Laf 
 
G1 | Tragédia em Capitólio: convênio para viabilizar obras de revitalização nos cânions é 
assinado 
Acordo entre a Prefeitura e o Estado visa tornar o destino mais seguro e, consequentemente, 
favorecer o aumento da atividade turística na região. Em janeiro, um paredão caiu sob duas 
lanchas e dez pessoas morreram. | http://glo.bo/3FsCIhq 
 
G1 | Trânsito na BR-376 em São José dos Pinhais terá alteração a partir desta segunda (21) 
para obras do novo viaduto 
Bloqueios e desvios ocorrem para trabalho de drenagem. Alterações vão ocorrer até 10 de 
dezembro, segundo o DER. | http://glo.bo/3uqdXMs 
 
G1 | Trecho da PR-323 em Umuarama tem novo desvio para obras de duplicação; confira 
como fica 
Mudança é para implantação de uma nova marginal que dá acesso ao município. Não há previsão 
para liberação, de acordo com Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). | 
http://glo.bo/3iDEfbq 
 
G1 | MP recebe denúncia sobre paralisação de obras de asfaltamento em ruas de Passos, MG 
Conforme a denúncia, empresa recebeu mais de R$ 500 mil da prefeitura e teria parado serviço 
em 28 ruas da cidade. | http://glo.bo/3FrRYuA 
 
G1 | Com passivo de 257 obras, Orçamento Participativo terá execução obrigatória a partir 
de 2023, em BH 
Emenda à Lei Orgânica que determina execução de 0,2% da receita foi aprovada, mas ainda 
precisa ser promulgada. Cidade tem 95 obras que foram aprovadas, mas não têm recursos para 
execução, e 162 a serem concluídas. Valor destinado ao programa tem diminuído ao longo dos 
anos. | http://glo.bo/3XVsGfP 
 
G1 | Justiça dá prazo de 10 dias para a Prefeitura se manifestar sobre a conclusão das obras 
de reforma do Camelódromo 
De acordo com a administração municipal, ainda restam a execução do paisagismo, a instalação 
de piso intertravado e serviços de acabamento, em Presidente Prudente (SP). | 
http://glo.bo/3uqz1SM 
 



 

 

G1 | Restaurantes comunitários de Palmas vão ficar fechados por seis meses para obras de 
reforma 
Prefeitura afirmou que vai entregar marmitas para famílias carentes e moradores de rua. 
Encerramento das atividades será no próximo dia 23 de novembro. | http://glo.bo/3utqRcg 
 
G1 | Transerp interdita trecho da Avenida Saudade para obras em Ribeirão Preto; veja trajeto 
alternativo 
Cruzamentos com as ruas Capitão Salomão e Goiás foram completamente bloqueados nesta 
terça-feira (15) por motivos operacionais. | http://glo.bo/3B9I3re 
 
G1 | Obras de túnel mudam trânsito nas avenidas Independência e Presidente Vargas, em 
Ribeirão Preto, SP 
Trechos sofrem alterações na terça-feira (15) e quinta-feira (17), diz Transerp. Veja rotas 
alternativas. | https://bit.ly/3UuQ9l5 
 
G1 | Trechos da BR-153 em sete cidades terão o trânsito interrompido para obras de 
recuperação 
Durante os serviços o trânsito vai funcionar no sistema de pare e siga das 6h às 18h. Obras 
seguem até o domingo (20), com exceção do feriado da Proclamação da República. | 
http://glo.bo/3OY8lT4 
 
G1 | Prefeitura de Teresina apresenta na Câmara lista de obras que usarão recursos de 
empréstimo de R$ 500 milhões 
Segundo o secretário, as obras não podem ser detalhadas por lei porque a utilização dos recursos 
pode mudar, tanto influenciados por mudanças nos preços como pela chegada de outros recursos 
que possam substituir o uso do empréstimo. | http://glo.bo/3VBnmwv 
 
G1 | Taubaté conclui obras viárias e prevê mudança de sentido da Avenida 9 de julho para 
janeiro 
Após dois adiamentos, prefeitura prevê mudança para início do próximo ano. Veja quais são as 
mudanças. | http://glo.bo/3F53oD8 
 
G1 | Trecho da PR-170, em Bituruna, tem mudança no trânsito a partir desta quarta (16) por 
conta de obras; veja como fica 
Estrutura foi danificada por conta das chuvas, segundo DER-PR. | http://glo.bo/3Bb6N2h 
 
G1 | Obras do shopping a céu aberto são liberadas pelo TCE, mas prefeitura deverá apurar 
prejuízos e ouvir a população 
Tribunal de Contas do Estado havia embargado as mudanças na Avenida Tocantins, em 
Taquaralto, em 2018 e determinou condições para continuidade. Comerciantes ainda reclamam 
da situação da via. | http://glo.bo/3F0mpXp 
 
G1 | Prefeitura de Presidente Prudente abre novo edital de licitação para transporte e 
disposição de resíduos sólidos 
Atualmente, os resíduos sólidos são transportados pela empresa Nova Alta Paulista até 
Adamantina (SP), por meio de um contrato emergencial que acaba em 6 de janeiro de 2023. | 
http://glo.bo/3P1VvTz 
 
Globoplay | Obras da rodoviária de Paranavaí são retomadas 
Investimento é de mais de R$1 milhão. | http://bit.ly/3iCemZx 
 
Globoplay | Começam as obras em Jardim da Penha, em Vitória 
Obras de reurbanização da rua Lama começaram. | http://bit.ly/3Uu6q9R 
 
Globoplay | Obras de reurbanização da Rua da Lama começaram 



 

 

Interdições em Jardim da Penha. | http://bit.ly/3iDmeK4 
 
Globoplay | Começam as obras emergenciais na SC-350 
Laudo da Defesa Civil apontou risco de desmoronamento da pista. | http://bit.ly/3BapNOu 
 
Globoplay | Atraso em obras de praça preocupa moradores 
Obras da praça Napoleão Moreira da Silva deveriam ser entregues em agosto. | 
http://bit.ly/3VTqELt 
 
Globoplay | Retomadas obras de estrada em Pindaré-Mirim 
Estrada que dá acesso a balneário da cidade maranhense será asfaltada. | 
https://bit.ly/3UwNUNW 
 
Globoplay | Obras deixam trânsito lento no Contorno Sul 
Nova iluminação e dispositivos de segurança são instalados na rodovia. | http://bit.ly/3B8pDHl 
 
Globoplay | Obras de pavimentação em cinco pontos de Curitiba 
População pode solicitar asfalto na rua em que mora pela Central 156. | http://bit.ly/3gT7uXj 
 
Globoplay | Secretaria de Obras de Londrina autoriza adiamento da conclusão da obra de 
trincheira 
MDPR mostrou, ao vivo, o trânsito na região. | http://bit.ly/3VDhPFW 
 
Globoplay | Rua Padre Ibiapina continua interditada para obras 
Obras em rede de esgoto continuam. | http://bit.ly/3UwJEy3 
 
Globoplay | Obras de drenagem atrasadas em Nova Friburgo 
Cronograma dos trabalhos de sistema de drenagem está fora do prazo. | http://bit.ly/3B8qec3 
 
Globoplay | Obras do elevado da Bandeira começam em Chapecó 
Obras do elevado da Bandeira começam em Chapecó. | http://bit.ly/3H56EBj 
 
Globoplay | Obras de iluminação no Contorno Sul continuam 
Duas linhas do transporte coletivo devem usar desvios pelas marginais. | http://bit.ly/3XXNCms 
 
Globoplay | Seminário discute resíduos sólidos em Natal 
Seminário discute resíduos sólidos em Natal. | http://bit.ly/3UwLPSf 
 
Isto É Dinheiro | Rio vai investir R$ 1,2 bilhão em obras para período de chuvas 
A prefeitura do Rio fará 235 obras com investimento total de R$ 1,2 bilhão para minimizar os 
impactos das chuvas na cidade. |  http://bit.ly/3ix2xDX 
 
Isto É Dinheiro | Governo Bolsonaro esvaziou recurso para obras e contenção de encostas, 
diz Boulos 
Em plena época de chuvas na maior parte do País, período que costuma ser acompanhado por 
tragédias causadas por deslizamentos, o Orçamento federal enviado pelo governo Bolsonaro 
praticamente esvaziou os recursos que poderiam ser utilizados em obras de contenção. | 
http://bit.ly/3OWo3hC 
 
Isto É Dinheiro | Rio inicia obras do Porto Maravalley, um hub de tecnologia 
A iniciativa prevê investimento público de R$ 30 milhões em obras. | https://bit.ly/3UpWBJZ 
 
 
 



 

 

Isto É Dinheiro | Transição: TCU entrega relatórios com obras paradas e 29 áreas de risco 
de fraude 
O Tribunal de Contas da União (TCU) vai informar ao gabinete de transição formado pelo 
presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dados inéditos sobre obras públicas no Brasil. As 
obras somam investimentos da ordem de R$ 39 bilhões. | http://bit.ly/3XShMHu 
 
R7 | 8,6 mil obras federais foram paralisadas em dois anos, aponta relatório do TCU 
Em Goiás a união paralisou 484 obras entre 2020 e 2022. | http://bit.ly/3ikjDVg 
 
R7 | Estado dá 10 dias para Emanuel liberar obras de asfaltamento em 11 bairros de Cuiabá 
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) deu 10 dias para que o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB) libere o início das obras de asfaltamento de 11 bairros da Capital. A 
notificação foi protocolada nesta terça-feira (29). | http://bit.ly/3B20FsW 
 
R7 | Após obras, Rodoviária Velha é reinaugurada em Aracaju 
Construído em 1962 onde antes se localizava o antigo Morro do Bonfim, o prédio do Terminal 
Rodoviário Luiz Garcia é tombado. | http://bit.ly/3UpURQQ 
 
Agência Brasil | Rio vai investir R$ 1,2 bilhão em obras para período de chuvas 
Plano prevê 235 obras durante o verão. | http://bit.ly/3OXhISP 
 
Agência Brasil | Rio inicia obras do Porto Maravalley, um hub de tecnologia 
Galpão sediará graduação do Instituto de Matemática Pura. | https://bit.ly/3VoLti1 
 
Gazeta Web | Prefeitura inicia obra de contenção para impedir avanço do mar na orla 
Trabalhos estão sendo executados em trecho da Jatiúca. | http://bit.ly/3uhCeEd 
 
Gazeta Web | Obras do Salgadinho devem ser entregues no final de 2023 e vão beneficiar 
300 mil pessoas em Maceió 
Com recursos próprios de R$ 80 milhões, está é considerada a maior obra ambiental da história 
da capital. | http://bit.ly/3B28LBT 
 
Gazeta Web | Descarte de resíduos no alto sertão é inspecionado pela FPI 
Empreendimento turístico foi autuado e Prefeitura de Pariconha notificada a apresentar 
documentação. | http://bit.ly/3XSmPHW 
 
Estradas | DER de Minas conclui encabeçamento de ponte na LMG-682, no Vale do 
Jequitinhonha 
De acordo com o Órgão, obra coloca fim a antigo problema de circulação em meia pista, que se 
arrastava há quase uma década. | http://bit.ly/3B49PoV 
 
Estradas | Obras de reabilitação da ponte sobre o Igarapé Arruda, em RR, são entregues 
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 
demandaram investimentos de quase R$ 3 milhões. | http://bit.ly/3UrAMtD 
 
Estradas | BR-020 recebe obras de melhorias, entre Alvorada do Norte e Posse, em Goiás 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços foram 
finalizados nessa semana, com investimentos de R$ 25 milhões. | http://bit.ly/3ufSXYr 
 
Estradas | Duplicação de 64 quilômetros da SP-333 será concluído em dezembro 
De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, foram investidos cerca de R$ 294 
milhões. Obra deve resultar em redução de acidentes. | http://bit.ly/3VFdXUk 
 
Estradas | Vai viajar? Então fique atento às obras na BR-163, 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. | http://bit.ly/3AXcGQD 
 
Portos e Navios | Lula planeja retomar PAC em 2023, mas com menos recursos para obras 
A iniciativa deve começar com R$ 40 bilhões em recursos públicos, além de aportes privados em 
projetos e concessões. | http://bit.ly/3H6W3pE 
 
Metrópoles | Randolfe diz que governo Bolsonaro é “cemitério de obras paradas” 
Senador é integrante do grupo de trabalho da transição de Desenvolvimento Regional e participou 
de análise da estrutura da pasta. | http://bit.ly/3OURKPU 
 
Metrópoles | Brasil tem R$ 27,2 bilhões em obras paralisadas, diz TCU 
Falta de planejamento de gestores públicos motiva interrupção de construções, diz especialista. 
Cerca de 38% das obras do país estão paradas. | http://bit.ly/3EWs6WA 
 
Jornal de Brasília | Obras do viaduto de Sobradinho avançam cada vez mais 
Obra vai compor o BRT Norte, um dos grandes investimentos em mobilidade para o segundo 
mandato do governador Ibaneis Rocha. | http://bit.ly/3EWTraY 
 
Jornal de Brasília | Após ajustes, obras de drenagem no Lago Sul serão retomadas 
Redes da captação de água pluvial nas quadras 11 e 14, que tem cerca de 8 km de extensão, 
serão executadas. | http://bit.ly/3uj1vhd 
 
Jornal de Brasília | Obras de infraestrutura no Itapoã recebem investimento de R$ 32 
milhões 
Novacap vai executar serviços relacionados a drenagem, calçadas, pavimentação asfáltica e 
ciclovias nas quadras 202, 203, 318, 366, 378 e 379. | http://bit.ly/3FlZw1Z 
 
Jornal de Brasília | Governo Bolsonaro esvaziou recurso para obras e contenção de encostas, 
diz Boulos 
Boulos disse que teve acesso às primeiras informações sobre a situação do Orçamento no setor 
e afirmou que o cenário é desolador. | http://bit.ly/3Vu2p6v 
 
Agência Brasília | Após ajustes, obras de drenagem no Lago Sul serão retomadas 
Redes da captação de água pluvial nas quadras 11 e 14, com cerca de 8 km de extensão, serão 
executadas. Projeto técnico da obra foi alterado. | http://bit.ly/3OUk2dt 
 
Agência Brasília | GDF investe R$ 32 milhões em obras de infraestrutura no Itapoã 
Novacap vai executar serviços relacionados a drenagem, calçadas, pavimentação asfáltica e 
ciclovias nas quadras 202, 203, 318, 366, 378, 379 e na avenida que liga o Itapoã Parque ao 
Fórum. | https://bit.ly/3VNU6Cw 
 
Agência Brasília | Duplicação da DF-250 é entregue à comunidade do Itapoã e Paranoá 
Governador Ibaneis Rocha inaugura via de 5,3 km com duas faixas de rolamento e ciclovia. O 
valor da obra, que beneficiará cerca de 30 mil motoristas por dia, ficou em mais de R$ 14 milhões. 
| http://bit.ly/3VuHujZ 
 
Agência Brasília | Sai edital para contratar duplicação da BR-080 
O valor estimado de investimento é de R$ 318 milhões; obra, anunciada em outubro pelo 
governador Ibaneis Rocha e pelo ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio, deve beneficiar 80 
mil pessoas. | http://bit.ly/3FjU2VF 
 
Agência Brasília | Obras na DF-180 contam com recursos de quase R$ 15 milhões 



 

 

Trabalho, que já gerou 100 empregos e vai beneficiar mais de 10 mil motoristas, está sendo 
executado pelo DER em trecho que liga a BR-060 à DF-290, na região da Ponte Alta do Gama. | 
http://bit.ly/3FinEBJ 
 
Portal Correio | Prefeitura de Mamanguape fecha mais um lote de ruas com obras de 
calçamento no bairro do Campo e soma 52 ruas com pavimentação 
As vias fazem parte de um lote que se fecha e já somam cinquenta e duas ruas que já foram 
pavimentadas na gestão da prefeita Eunice Pessoa. | http://bit.ly/3VSLev9 
 
MidiaMax | Alems recebe projeto que dá autonomia para Detran-MS contratar e executar 
obras 
O projeto contempla as decisões tomadas pelo Detran-MS apenas em casos de excepcional 
interesse público. | http://bit.ly/3iz1t2f 
 
MidiaMax | Com contratos de R$ 59,6 milhões, construtora fica sem receber e para obras em 
Campo Grande 
Há meses sem receber, construtora abandonou revitalização da Calógeras e obras de asfalto no 
Nova Lima. | https://bit.ly/3XV9YoB 
 
MidiaMax | Agesul abrirá licitação para obras de recapeamento em rua de Maracaju 
Conforme publicado no DOE-MS (Diário Oficial do Estado) desta segunda-feira (28), a abertura da 
licitação será em 29 de dezembro de 2022, às 8h. | http://bit.ly/3VRA4H4 
 
MidiaMax | Detran de MS pode ter autorização para executar obras até 2024 
Atual redação de lei permite serviços até dezembro deste ano. | http://bit.ly/3P1lBX1 
 
MidiaMax | Pacote de obras lançado por Alan tem 7 eixos e prioriza vias parques na cidade 
Governador diz que Estado continuará presente com contrapartidas no município. | 
http://bit.ly/3OZEv0k 
 
MidiaMax | Com foco na infraestrutura, Dourados anuncia obras de mais de R$ 500 milhões 
nesta sexta 
Cronograma de Alan Guedes (PP) é pautado em recursos do Fonplata. | http://bit.ly/3FqKWXi 
 
MidiaMax | Atenção, motoristas: BR-163 está com 14 trechos em obras em Mato Grosso do 
Sul 
Há trechos com desvio no tráfego e outros com pare e siga. | http://bit.ly/3umjIuj 
 
MidiaMax | Três Lagoas adita contrato para obras de saneamento orçadas em R$ 6,2 milhões 
Empresa irá realizar obras de macrodrenagem de águas pluviais em ruas de três bairros de Três 
Lagoas. | http://bit.ly/3VNP3lA 
 
MidiaMax | BR-163 tem cinco trechos em obras em MS e trânsito segue no sistema pare-e-
siga 
Todos os locais estão devidamente sinalizados, mas recomendação é atenção redobrada. | 
http://bit.ly/3EYN3zX 
 
MidiaMax | Alan Guedes prepara pacote de obras em Dourados estimado em mais de R$ 500 
milhões 
Lançamento acontece na próxima sexta-feira. | http://bit.ly/3VKuoP2 
 
MidiaMax | Prefeitura de Campo Grande paralisa obras de sinalização e asfalto no Rita Vieira 
e Nova Lima 
Cinco extratos de paralisação foram publicados no Diário Oficial. | http://bit.ly/3XWurt5 
 



 

 

MidiaMax | Em obras há 1 ano, Cidade do Natal deve ser reinaugurada dia 30 com novo nome 
Com previsão de campanha para rebatizar complexo, obra custou R$ 2,5 milhões. | 
http://bit.ly/3VPGTsR 
 
MidiaMax | BR-163 tem cinco trechos em obras e trânsito funcionando no sistema pare-e-
siga 
Todas as áreas estão sinalizadas, mas recomendação é redobrar cuidados. | http://bit.ly/3FriioO 
 
MidiaMax | Obras interditam 13 de Maio nesta segunda; confira rotas alternativas 
Reordenamento do Trânsito acontece desde a Avenida Ernesto Geisel. | http://bit.ly/3F1DBMr 
 
MidiaMax | MS tem obras federais de R$ 473,1 milhões em andamento; confira previsões de 
término 
No total, são cinco obras inacabadas em Mato Grosso do Sul. | http://bit.ly/3B6JlmE 
 
MidiaMax | Prefeitura de Dourados conclui obras e entrega ponte da avenida Hayel Bon Faker 
Fluxo de veículos no local já havia sido liberado no dia 29 de outubro. | http://bit.ly/3iqOlw0 
 
MidiaMax | Contratado para manter obras em dia em Campo Grande, Consórcio tem aditivos 
de R$ 4,5 milhões 
Com corredores de ônibus atrasados, Consórcio PS Mobilidade teve contrato inicial alterado de 
R$ 5,9 milhões para R$ 10,4 milhões. | http://bit.ly/3Fqyreb 
 
São Roque Notícias | São Roque realiza operação Siga e Pare durante obras no acesso à 
Castello Branco 
A Prefeitura de São Roque informou que o município realiza operação Siga e Pare implementada 
durante obras na Rodovia Lívio Tagliassachi. | http://bit.ly/3gVmCDx 
 
São Roque Notícias | Início das obras de recapeamento a partir do Portal causa longas filas 
nesta quinta em São Roque 
Início das obras de recapeamento a partir do Portal causa paradas e longas filas nesta quinta-
feira, 17, em São Roque. | http://bit.ly/3OXPOGu 
 
Infonet | Um vergonhoso cemitério de obras inacabadas 
Levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União mostra que somente em Sergipe existem 
186 esqueletos do que poderiam ser creches, escolas ou unidades de saúde. | 
http://bit.ly/3FnV3vW 
 
Notícias do Acre | Governo inicia montagem para obra de modernização dos sistemas de 
abastecimento de água em Porto Acre 
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e do Serviço de 
Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), em parceria com a Prefeitura de Porto Acre, trabalha 
intensamente para iniciar a obra de modernização do sistema de captação, tratamento e 
distribuição de água no município e, desta forma, ampliar o acesso das comunidades à água 
tratada. | http://bit.ly/3uuBSdn 
 
Notícias do Acre | Obra na Rotatória das Oito Bocas é concluída pelo governo do Estado na 
Vila do V 
O número de postes de iluminação foi ampliado, bem como foi erguido um totem indicando a 
localidade. | http://bit.ly/3Haq2Nh 
 
Notícias do Acre | Governo do Acre conclui obras no Ramal São Francisco, em Assis Brasil 
Os serviços foram promovidos a partir do convênio para obras de infraestrutura, firmado com a 
prefeitura do município, visando melhorias de acesso ao local. | https://bit.ly/3uoKv9x 
 



 

 

Notícias do Acre | Estado avança em obras de infraestrutura em Tarauacá 
Serviços de manutenção corretiva e preventiva têm sido intensivos em todo o Acre, sendo 
realizados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). | http://bit.ly/3XObsAS 
 
Notícias do Acre | Governo do Acre realiza vistorias técnicas em obras da capital 
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realiza uma série 
de visitas técnicas a obras que estão em execução no estado. | http://bit.ly/3XWxFgb 
 
Agência Pará | NGTM abre novo retorno para veículos no KM-08 da BR-316, em Ananindeua 
Localizada a 400 metros do primeiro retorno, a intervenção é necessária para o avanço das obras 
do BRT Metropolitano, executadas pelo governo do Estado. | http://bit.ly/3FpkgWD 
 
Agência Pará | Obra do Sistema de Abastecimento de Água de Castanhal tem mais 82% de 
conclusão 
Complexo beneficiará mais de 65 mil moradores dos bairros Jaderlândia, Santa Catarina, Estrela, 
Fonte Boa, Saudade I, Centro, entre outros. | http://bit.ly/3UAJYfg 
 
Agência Pará | Obra de construção e pavimentação da PA-160 avança para o quilômetro 12, 
em Canaã 
Serviço inicia no entroncamento do Posto 70 e vai até a área urbana do município do sudeste do 
Pará. | https://bit.ly/3uqTTto 
 
Agência Pará | Obras de pavimentação avançam no bairro do Icuí-Guajara em Ananindeua 
Cerca de 90% dos serviços de drenagem profunda já foram concluídos ao longo dos 1,8 km dos 
trechos de obras na Região Metropolitana de Belém. | http://bit.ly/3XUKCXM 
 
Agência Pará | Obra de requalificação da orla de Peixe-Boi está em fase de acabamento 
Serviços vão garantir o fortalecimento do turismo, da economia e ampliar as opções de lazer da 
população. | https://bit.ly/3VwQODW 
 
Agência Pará | Ophir Loyola inicia obras no bloco cirúrgico e mantém normal o fluxo de 
cirurgias 
Durante período de execução de serviços, procedimentos cirúrgicos são realizados no Hospital 
Oncológico Infantil. Logística foi organizada para não interferir no ritmo de ambas as instituições. 
| http://bit.ly/3OWValj 
 
Agência Pará | Asfalto na PA-254 chega a 30 km da rodovia na região do Baixo Amazonas 
Obras em curso avançam em mais 5 quilômetros da estrada estadual beneficiada com a primeira 
capa da nova pavimentação. | http://bit.ly/3h69NWK 
 
Agência Pará | Obras de drenagem avançam nos primeiros dias de execução na BR-316, em 
Ananindeua 
Serviço é essencial para resolver os problemas de alagamentos na pista e bacias no entorno da 
via. Equipes do Detran e a PM estão orientando condutores e transeuntes na operação, que deve 
durar 90 dias neste trecho. | http://bit.ly/3BaFlSd 
 
Agência Pará | Setran prossegue com a reconstrução de 66 km da PA-150, no sudeste 
estadual  
Trecho da rodovia paraense recebe nova base do solo e asfalto novo entre os municípios de 
Goianésia do Pará e Jacundá. | http://bit.ly/3UuDaQn 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras podem afetar abastecimento de água em 
bairros de Curitiba e São José dos Pinhais na terça 
Em Curitiba serão afetados os bairros Santa Felicidade, Cajuru, Alto Boqueirão, Xaxim, Ganchinho 
e Uberaba. Em São José dos Pinhais, Gatupê, Academia, Cristal e Ipê. | https://bit.ly/3EVWOiq 



 

 

 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Um ano sem pedágio: Estado investe R$ 222 
milhões em obras e segurança nas rodovias 
Desde que o atendimento às rodovias estaduais e federais voltou a ser responsabilidade do 
Governo do Estado e da União, o investimento está sendo intenso em programas de obras, 
conservação, segurança e prestação de socorro. Foram 47 mil atendimentos via Centro de 
Operações Integradas. | http://bit.ly/3UuIOSG 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governo divulga vencedor de licitação para obras 
de R$ 27,5 milhões na PRC-280 
Rodovia entre Palmas e Renascença receberá obras de conservação e manutenção através do 
programa Proconserva. Mais de 116 quilômetros da rodovia serão atendidos. | 
http://bit.ly/3H9zgJt 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Estado licita terceiro lote de obras em rodovias 
não pavimentadas dos Campos Gerais 
DER/PR é responsável pelas obras, que terá investimento de R$ 10 milhões para atender os 
municípios Ipiranga, Ivaí e Cândido de Abreu e beneficiar mais de 43 mil habitantes. | 
https://bit.ly/3h6anDU 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras do novo viaduto de São José dos Pinhais 
estão na etapa de drenagem 
O Viaduto do Bradesco, como é conhecido, está sendo custeado pelo Governo do Paraná, com 
investimento de R$ 33.639.768,42. A obra teve seu projeto elaborado pela Prefeitura de São José 
dos Pinhais, sendo doado ao DER/PR para execução. O prazo para entrega é outubro de 2023. | 
http://bit.ly/3FrEyiz 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras podem afetar o abastecimento em bairros 
de Foz do Iguaçu nesta quinta-feira 
Trabalhos de interligação de redes acontecem das 8h às 20h. Previsão é a de que o abastecimento 
volte à normalidade na madrugada de sexta-feira (25) e será de forma gradativa. | 
http://bit.ly/3VxA4MS 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras podem afetar abastecimento de água em 
alguns bairros de Curitiba na quinta-feira 
O serviço será feito das 8h às 16h desta quinta-feira (24), e a normalização do abastecimento de 
água deve ocorrer até as 8h da manhã de sexta-feira (25). | http://bit.ly/3h1PBp5 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Obras do novo viaduto de São José dos Pinhais 
alteram trânsito a partir desta segunda 
Bloqueios e desvios serão necessários para implantação de dispositivos de drenagem no local. 
Alterações devem prosseguir até o dia 10 de dezembro. | http://bit.ly/3VNVkxE 
 
Agência Estadual de Notícias do Paraná | Licitação para obras em rodovias do Norte e Vale 
do Ivaí avança mais uma etapa 
Governo prepara conservação de 434 quilômetros de rodovias que atendem 23 municípios, entre 
eles Londrina, Cambé, Rolândia e Mauá da Serra. Mais de 900 mil habitantes serão beneficiados. 
| http://bit.ly/3F10TC6 
 
Estado de Minas Gerais | Obra no esgoto altera trânsito no bairro Santo Antônio até terça 
(29/11) 
Interdição da rua Congonhas, uma das mais movimentadas da região, está alterando o fluxo de 
carros, itinerário de ônibus e o comércio local. | http://bit.ly/3OWYjl7 
 



 

 

Estado de Minas Gerais | Uberaba terá de fixar placas informativas em obras públicas 
paralisadas 
Lei sancionada no Diário Oficial do Município determina que a prefeitura explique as razões pelas 
quais eventuais obras não estão sendo executadas. | http://bit.ly/3VOSMz9 
 
Estado de Minas Gerais | Obras em ruas de BH serão interrompidas até janeiro de 2023; 
entenda 
Decreto publicado no último sábado (19/11) tem objetivo de melhorar a mobilidade de pedestres 
durante o fim de ano. | http://bit.ly/3VLP4a9 
 
Estado de Minas Gerais | Especialistas pedem que obra na Afonso Pena seja discutida com 
a população 
Para melhorar tráfego, ciclovias e acessibilidade, BH debate proposta que prevê corte de árvores 
para abrir espaços em praças para veículos e pedestres. | http://bit.ly/3P3OMsC 
 
Estado de Minas Gerais | Barragem da Vale em Santa Bárbara deixa estado de emergência 
após obras 
A Barragem de Porteirinha, conseguiu atestar sua segurança e não está mais em estado de 
emergência. É a oitava estrutura da Vale a sair da emergência em 2022. | http://bit.ly/3FojBF8 
 
Estado de Minas Gerais | Capitólio fará obras em cânion para permitir retomada do turismo 
Parceria assinada nesta quarta-feira (16/11) custará R$ 2,9 milhões e vai estabilizar blocos de 
rocha em local onde ocorreu acidente com 10 vítimas em janeiro. | http://bit.ly/3Y02h0y 
 
Engeplus | São Ludgero: desmoronamento em estrada causa alerta; secretário de Obras pede 
cautela 
Comunicado foi feito na tarde desta quarta-feira, dia 30. | http://bit.ly/3VLIrUI 
 
Engeplus | Carlos Moisés assina a ordem de serviço da duplicação da SC-445; sinalização da 
rodovia inicia hoje 
Trabalho deve ser realizado em 12 meses e obra está orçada em R$ 43.717.364,93. | 
http://bit.ly/3Uwi2sQ 
 
Engeplus | CCR ViaCosteira informa cronograma semanal de obras na BR-101 Sul/SC 
O cronograma de obras é dinâmico e poderá sofrer alterações. | http://bit.ly/3XUZJRa 
 
Engeplus | Iniciam as obras e cercamento da Praça do Congresso em Criciúma 
Investimento será de mais de R$ 2,3 milhões nesta primeira etapa. | http://bit.ly/3iDv3nq 
 
DcMais | Prefeitura investe R$ 4 milhões em obras no Boa Vista 
A Prefeitura de Ponta Grossa segue com obras sendo realizadas em diversos bairros da cidade. | 
http://bit.ly/3umtbSn 
 
DcMais | Obras no centro de PG alteram linhas do transporte coletivo 
A medida acontece em virtude da realização de obras de manutenção de galerias no cruzamento 
entre as ruas Sant`Ana e Saldanha Marinho. | http://bit.ly/3B8E3ae 
 
Diário do Litoral | Sabesp inicia obras de ampliação do sistema de esgoto de Bertioga 
O empreendimento faz parte do Programa Onda Limpa – o maior em recuperação ambiental já 
realizado em todo o litoral brasileiro. | http://bit.ly/3VT1QTx 
 
Diário do Litoral | Concentradas em frente à igreja, obras seguem em Santos 
Remodelação viária da primeira etapa das obras inclui a implantação de uma rotatória na Avenida 
Nossa Senhora de Fátima. | http://bit.ly/3XTNnZA 
 



 

 

Diário do Litoral | Morros santistas terão mais obras de contenção e drenagem 
Das 12 intervenções, fundamentais para garantir a segurança da população, 10 já estão na fase 
final de licitação, devendo iniciar dentro de 30 a 60 dias. | http://bit.ly/3P2gdCV 
 
Diário do Litoral | Bolsonaro deixará Lula quase sem verba para obras em áreas de risco em 
2023 
Os dados foram levantados pela coluna no sistema Siga, do Senado Federal, que tem como base 
o Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). | 
http://bit.ly/3F0ndM0 
 
Diário do Litoral | Obras para construção de nova policlínica em Santos avançam 
O investimento na obra é de R$ 3,9 milhões, contrapartida da empresa Eldorado Brasil Celulose 
à construção do seu novo terminal portuário, o EBLog. | http://bit.ly/3EUlE20 
 
Correio do Estado | Antes de terminadas, obras na Ernesto Geisel estão depredadas 
Segundo moradores e comerciantes da região, os estragos são feitos constantemente por 
andarilhos, que quebram as barras de ferro e danificam as estruturas ainda em construção. | 
https://bit.ly/3gM8I6F 
 
Correio do Estado | Prefeitura de Campo Grande prorroga término de obras e vai gastar R$ 
3 milhões a mais 
São dois contratos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na área da 
infraestrutura. | http://bit.ly/3is68mA 
 
Campo Grande News | Com investimentos de R$ 110 milhões, MS-040 passará por 
restauração 
Obras passarão pelos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo. | 
http://bit.ly/3UpKnkJ 
 
Campo Grande News | DNIT abre licitação de R$ 588 milhões para sinalizar rodovias em MS 
Projeto prevê implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de 
segurança nas BRs. | http://bit.ly/3iwFqJG 
 
Campo Grande News | Prefeitura fecha contrato de R$ 35 milhões para asfalto no Nova 
Campo Grande 
Obra começa em 2023 nos bairros Santa Emília, São Conrado, Serradinho e Nova Campo Grande. 
| http://bit.ly/3EUMMOv 
 
Campo Grande News | Novo prédio do Ministério Público será construído por R$ 60 milhões 
Obra representa economia a longo prazo, já que atualmente a manutenção de dois prédios é de 
R$ 600 mil. | https://bit.ly/3umzFk8 
 
Campo Grande News | Por atraso, empresa interrompe obras na Calógeras 
Obras tinham previsão de serem entregues neste ano, mas apenas 20% foi executado. | 
http://bit.ly/3Ur6wPo 
 
Campo Grande News | Trecho da Avenida Ernesto Geisel é parcialmente liberado após obras 
Meio-fio foi reconstruído, após canal ter sido derrubado por temporal no final de outubro. | 
http://bit.ly/3umAcCE 
 
Campo Grande News | Parque Cônsul Assaf Trad é canteiro de obras sem prazo para reabrir 
Empresa responsável pelas obras está com a “ficha suja” com a prefeitura por romper o contrato 
do Belas Artes. | https://bit.ly/3gQhvEx 
 



 

 

Campo Grande News | Com nova licitação, obra na rotatória Três Barras deve custar R$ 3,3 
milhões 
Prefeitura abriu licitação no valor de R$ 1,1 milhão para contratar empresa que irá fazer a 
sinalização. | http://bit.ly/3Vr5GDE 
 
Campo Grande News | Nova empresa retoma obra de Belas Artes e prevê entrega para o fim 
de 2023 
Campana e Gomes Engenharia começou trabalho em fachada e instalações hidráulicas. | 
http://bit.ly/3gQgTP8 
 

 


