
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 1 a 11 de janeiro 2021 

 SITES DE NOTÍCIAS  

 

G1 | Ribeirão Preto, SP, prevê entrega de seis obras de mobilidade entre janeiro e junho de 

2021  

Cidade deve ganhar três viadutos, um corredor de ônibus, uma passarela e uma avenida 

duplicada. Investimento total no trânsito do município é de R$ 500 milhões com verbas do 

Governo Federal e financiamentos de crédito. | http://glo.bo/2LBXBgu  

 

G1 | Aeroporto de Passo Fundo é fechado para obras de ampliação  

Após conclusão, em quatro meses, aeronaves maiores poderão pousar e decolar do terminal. 

Custo é de R$ 45 milhões. | http://glo.bo/2XJdMLX  

 

G1 | Obras da Compesa provocam interdições de trânsito em três bairros do Recife  

Intervenções ocorrem entre esta sexta (8) e o domingo (10), na Tamarineira e na Encruzilhada, 

na Zona Norte, e em Boa Viagem, na Zona Sul. | http://glo.bo/2XxsdTa  

 

G1 | Piracicaba tem R$ 8 milhões em obras contratadas para início de 2021, diz gestão 

Barjas  

Pavimentação asfáltica, drenagem, cobertura de quadra e reforma de imóvel estão entre ações 

previstas, segundo equipe do ex-prefeito, que encerrou mandato em 31 de dezembro. | 

http://glo.bo/3nzfWIp  

 

G1 | Santos, SP, assina contratos para obras de contenção nas encostas dos morros no 

valor de R$ 14,4 milhões  

Segundo a administração municipal, durante o mês de janeiro, outras intervenções com o 

mesmo objetivo terão as ordens de serviço emitidas, no valor de R$ 9,3 milhões. | 

http://glo.bo/2MLSBq2  

 

G1 | Guarujá assina convênios que garantem R$ 1,57 milhão para obras na cidade  

Segundo a prefeitura, a verba será destinada a projetos de revitalização, reestruturação e 

reurbanização de espaços públicos. | http://glo.bo/3nvHvCd  

 

 



 

 

 

G1 | Obras da Linha Verde interditam viaduto no Centro de São José a partir desta 

segunda  

Bloqueio serve para recuperação do asfalto e implantação da rede de drenagem. | 

http://glo.bo/3nBJDs8  

 

G1 | Obras interditam alça de acesso da Rodovia Raposo Tavares em Assis  

Interdição tem início às 7h30 deste sábado (9) e vai impactar rota de motoristas que saem da 

cidade em direção à SP-270. | http://glo.bo/3nyqdV9  

 

G1 | Cagece é autorizada a captar mais de R$ 500 mi para obras de saneamento e ampliar 

abastecimento no Ceará  

Fortaleza e mais 19 municípios serão beneficiados com ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário. | http://glo.bo/2K5svNP  

 

G1 | Romeu Zema assina contrato para obras de terceiro trecho em rodovia entre Varginha 

e Três Pontas, MG  

Obras na MG-167 devem começar ainda este ano. Projeto está orçado em R$ 14 milhões. | 

http://glo.bo/3bt4ATV  

 

G1 | Prefeita de Ferraz de Vasconcelos fala sobre andamento de obras paradas e primeiros 

dias do mandato  

Priscila Gambale (PSD) também falou sobre a busca de parcerias e combate à corrupção em sua 

gestão. | http://glo.bo/3oCbvOb  

 

G1 | Com pistas de pouso em obras, cidades isoladas do AC vão transferir pacientes do 

TFD de helicóptero  

Helicóptero Harpia 4 e seis profissionais da Sejusp estão em Cruzeiro do Sul para atender 

emergências das cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, que estão com as pistas de 

pouso interditadas pela Anac desde dezembro de 2020. | http://glo.bo/3bvZRRk  

 

G1 | Tragédia na Serra do RJ completa dez anos; R$ 500 milhões ainda devem ser 

investidos em obras  

Sete cidades da região foram atingidas pelas chuvas de 11 de janeiro de 2011, que deixaram 

918 mortos e pelo menos 99 pessoas desaparecidas. De lá para cá, obras foram realizadas, 

moradias foram entregues e a Defesa Civil implantou novas estratégias para evitar catástrofes. | 

http://glo.bo/2LE1vph  



 

 

 

G1 | Obras no Parque Prainha, em São Vicente, estão paralisadas nove meses após 

deslizamento  

Deslizamento no local causou a morte de um casal em março de 2020. Moradores temem a 

chegada de temporais à região. | http://glo.bo/38AJIIt  

 

G1 | Prefeita renova prazo para entrega das obras para tratamento do esgoto de Bauru  

Em seu segundo dia de governo, Suéllen Rosim visita obra da ETE que já sofreu diversos 

adiamentos desde 2015, foi alvo de CEI e está quase R$ 20 milhões mais cara que o projeto 

inicial. Previsão é entregar 1ª etapa em setembro deste ano. | http://glo.bo/3butt1B  

 

G1 | Após a realização de obras, túnel tem tráfego liberado no Jordão, na Zona Sul do 

Recife  

Segundo DER, Túnel Felipe Camarão teve a circulação de veículos autorizada nesta sexta (8). 

Estrutura foi interditada na segunda (4), para manutenção do sistema de retirada de água 

acumulada. | http://glo.bo/3q7hElZ  

 

R7 | Governo do RJ anuncia obra contra deslizamento 10 anos após tragédia  

Sede da administração estadual vai ficar três dias na região serrana para lembrar o desastre 

provocado pelas chuvas em 2011. | http://bit.ly/38wWwj5  

 

R7 | Governo do ES pretende retomar obras do Cais das Artes no primeiro semestre deste 

ano  

O empreendimento começou a ser construído em 2010 e está com os trabalhos paralisados 

desde 2015. Mais de 126 milhões já foram gastos pelo governo. | http://bit.ly/3oAFOVn  

 

R7 | Prefeitura de Vila Velha suspende licitação de seis quiosques por indícios de 

direcionamento  

Decisão foi baseada em uma recomendação feita pelo Ministério Público de Contas, que 

apontou a existência de cláusulas restritivas no edital. | http://bit.ly/39qQhMO  

 

R7 | Novidades da Nova Lei de Licitações! Compliance obrigatório!  

Nova Lei de Licitações trará mudanças significativas com o Poder Público. | http://bit.ly/2XsI0T4  

 

 

 

 



 

 

 

R7 | Deputados que já foram pró-VLT mudam de ideia  

Deputados estaduais que votaram a favor da aprovação da troca do Veículo Leve Sobre Trilhos 

(VLT) pelo Bus Rapid Transit (BRT) já foram verdadeiros defensores do VLT e faziam coro para 

que o governo do Estado arranjasse uma forma de concluir a obra, seja por meio de Parceria 

Público Privada (PPP) ou através de uma nova licitação. | http://bit.ly/3bB2G3L  

 

Isto É dinheiro | RN: antena do programa Wi-Fi Brasil é inaugurada em canteiro de obras  

O ponto de internet de alta velocidade beneficiará os operários e engenheiros da obra. | 

http://bit.ly/2MK1UXx  

 

Governo Federal | Governo entrega 1ª etapa do Gancho do Igapó em Natal (RN)  

Complexo viário promoverá melhorias ao trânsito da capital potiguar. | https://bit.ly/39qIKgW  

 

Governo Federal | Investimentos de R$ 10,9 milhões em obras de infraestrutura turística  

Recursos ajudarão a promover o turismo na região, que possui um dos cenários mais bonitos 

do país. | http://bit.ly/3qdynnQ  

 

Governo Federal | Governo entrega 91% a mais de obras do que o previsto  

Entre agosto e dezembro de 2020, foram finalizados 854 projetos em todos os estados do país. 

| https://bit.ly/38wbeqt 

 

Governo Federal | Recursos federais melhorarão coleta e reciclagem de lixo para mais de 

400 mil brasileiros  

Verba será utilizada em obras, aquisição de equipamentos e planos de gestão de resíduos em 

vários municípios de São Paulo. | http://bit.ly/38wbvtv 

 

Governo Federal | Obras avançam no Rio Grande do Sul com a duplicação da BR-116  

Usuário já pode usufruir de 121,9 quilômetros de pistas duplicadas. | http://bit.ly/3bHtUWv 

 

Governo Federal | Convênio viabiliza construção de arena poliesportiva em Bauru (SP)  

Estrutura moderna será usada tanto para o alto rendimento quanto para categorias de base. | 

http://bit.ly/3qaLwxH  

 

 

 

 



 

 

 

Governo Federal | Aberta consulta pública para reciclagem de embalagens de vidro em 

todo o Brasil  

A iniciativa traz uma série de ganhos ambientais significativos, como reduzir a poluição. | 

https://bit.ly/2XyNufb  

 

Agência Brasil | Governo abre consulta pública sobre reciclagem de embalagens de vidro  

Contribuições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro. | https://bit.ly/35sGynZ  

 

Hoje Pernambuco | Obras de habitação e saneamento do PAC paralisadas tem prazo para 

conclusão até 30 de abril  

Os municípios têm até o dia 30 de abril para finalizar os empreendimentos com valor de 

investimento inferior a R$ 10 milhões. | https://bit.ly/2Xt5J5C 

 

Estradas | BR-163, NO MS, Tem pontos com interrupção devido a obras  

De acordo com a concessionária, bloqueios vão acontecer em diversos pontos da rodovia. | 

http://bit.ly/3i2qkXU 

  

Estradas | Raposo Tavares (SP-270) terá obras em Assis, neste sábado (9)  

De acordo com a concessionária Cart, serviços vão acontecer entre 8h e 17h. | 

http://bit.ly/3bwumqq 

  

Estradas | Concluído mais um lote da duplicação da BR-116, NO RS  

De acordo com o Dnit, rodovia passa a contar com 121,9 quilômetros de pistas duplicadas. | 

http://bit.ly/3i2rpiq 

 

Estradas | Obras de manutenção nas rodovias do SAI continuam nesta semana  

De acordo com a Ecovias, programação incluem serviços de sinalização horizontal e 

recuperação de pavimento; nesta terça (12) e quarta (13), a pista sul da Imigrantes ficará 

bloqueada das 23h às 5h. | http://bit.ly/35z6cHM 

  

Estradas | DNIT faz manutenção nas BRS 116, 290 E 470, NO RS, nesta semana  

De acordo com a programação, serviços serão desenvolvidos nas rodovias sob administração 

da Autarquia. | http://bit.ly/3bvQOju 

  

 

 



 

 

 

Estradas | Obras na BR-163, no MS, interditam 10 trechos nesta segunda (11)  

De acordo com a concessionária, serviços ocorrem em oito municípios que cortam a rodovia. | 

http://bit.ly/2MYCLJ3 

  

Jornal de Brasília | Licitação de viaduto no Sudoeste é aprovada pelo Tribunal de Contas 

do Distrito Federal  

Investimento é de R$ 27,2 milhões com geração de cerca de 200 empregos. Engenho vai 

melhorar a fluidez na Epig. | http://bit.ly/2MWLJX9 

  

Jornal de Brasília | Grupo de trabalho elabora termo de licitação da Fazendinha Pacheco 

Fernandes  

A contratação será para a recuperação completa do sítio histórico, declarado Patrimônio 

Imaterial do Distrito Federal em 1988. | http://bit.ly/39l19Md 

  

Jornal de Brasília | Obras para a conclusão da W3 Sul serão iniciadas neste começo de 

2021  

Projeto para a completa requalificação da avenida investe quase R$ 25 milhões e gera 800 

empregos. | http://bit.ly/2LEJabt 

  

Jornal de Brasília | Ibaneis indica obras e programas sociais para recuperação econômica 

no DF  

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, indicou que para recuperar a economia, gerar 

empregos e levar dignidade à população, o ano de 2021 terá vários investimentos. | 

http://bit.ly/2LeqG1P 

  

Agência Pará | Gestores do NGTM e da Semob iniciam diálogo sobre obras de mobilidade 

em Belém  

Estado apresentou aos diretores do Executivo municipal obras já entregues na capital e as que 

estão em andamento, como a Nova BR. | http://bit.ly/3byrVUb 

  

Agência Pará | Governo do Pará e BNDES discutem liberação de R$ 80 milhões para 

infraestrutura, segurança e saneamento  

A metade desse montante se refere a recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional com 

Recursos da Desestatização, que vão beneficiar 14 municípios. | http://bit.ly/3qbfG3W 

 

 



 

 

 

Agência Pará | Governo entrega escola reconstruída no aniversário de Vigia de Nazaré  

A unidade escolar garante educação inclusiva para as famílias da região nas modalidades da 

Educação Fundamental ao Atendimento Educacional Especializado. | http://bit.ly/35vPzN5 

  

Agência Pará | Secretarias avaliam avanços de obras de transportes estratégicas para o 

sudeste do Pará  

Manutenção da PA-150 e o andamento da duplicação da BR-222, foram analisados por equipes 

da Setran e titular da Secretaria Regional de Governo. | http://bit.ly/2MPiiWK  

Notícias do Acre | Comitê Mais Obras: governo alinha ações para 2021  

Os representantes das secretarias integrantes do Comitê Mais Obras reuniram-se nesta quinta-

feira, 7, para o alinhamento das ações de 2021. | http://bit.ly/3i8GbUX 

  

Notícias do Acre | Governo e Dnit alinham prioridades para obras no Acre em 2021  

As instituições conversaram sobre o reforço da parceria institucional e o andamento de obras 

de grande importância para o desenvolvimento do estado. | http://bit.ly/35zmSz0 

  

Notícias do Acre | Obras emergenciais garantem funcionamento da Estação de Captação 

da ETA II  

O governo do Estado, por meio da Seinfra, realiza obras de contenção e construção da nova 

subestação do sistema de captação da Estação de Tratamento de Água. | http://bit.ly/2XBkHqq 

  

Notícias do Acre | Governo dá continuidade às obras de ampliação do Pronto-Socorro  

A aprovação permite a continuidade dos serviços e dará celeridade ao processo de ampliação 

do hospital. | http://bit.ly/3oIp0fm 

  

Agência de Notícias do Paraná | DER/PR publica novo edital para estudos da Ponte de 

Guaratuba  

Licitação vai contratar a elaboração de estudos ambientais e estudos preliminares de 

engenharia necessários para executar a obra. Investimento é de R$ 4,8 milhões. Os consórcios 

de empresas participantes têm até 08 de fevereiro para entregar suas propostas. | 

https://bit.ly/3siwJTs 

  

 

 

 

 



 

 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado tem 289 obras em unidades básicas de saúde de 

164 municípios  

Investimentos chegam a R$ 82 milhões, nos anos de 2019 e 2020. Os valores variam entre 

construção de novas unidades, reformas e ampliações, beneficiando todas as regiões do 

Estado. | https://bit.ly/3idEWDV 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo investe R$ 409,8 milhões em novas obras 

rodoviárias  

Em 2020, 12 novas obras foram viabilizadas por meio de parceria com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). Seis delas já estão com contrato assinado. Outras seis tiveram suas 

licitações publicadas e os contratos deverão ser assinados no primeiro trimestre de 2021. | 

https://bit.ly/3bBdWNk 

  

Estado de Minas | Desenvolvimento: construção civil é o motor da economia mineira  

Atividade econômica se desenvolveu junto com a história de Minas e hoje movimenta 97 outros 

setores, gerando empregos diretos e indiretos. | https://bit.ly/2XwRw7B 

  

Engeplus | Primeira etapa do Parque Municipal Walmor de Luca é entregue em Içara  

Àrea de 150 mil metros quadrados é novo espaço de lazer para içarenses. | 

http://bit.ly/3skL9mg 

  

Engeplus | Obras no trecho Sul da BR-101 exigem atenção dos motoristas  

Ações visam ampliar a segurança e proporcionar mais conforto e tranquilidade ao usuário. | 

http://bit.ly/2MYfUND 

  

Engeplus | Obra do binário provoca modificações no trânsito em Criciúma  

Na Próspera, seguem os trabalhos de nivelamento das caixas coletoras de esgoto. | 

http://bit.ly/2K9o70r 

  

Engeplus | Prefeitura abre licitação para obras de revitalização no Teatro Elias Angeloni  

Propostas deverão ser protocoladas até o dia 27 de janeiro. | http://bit.ly/3bBh6ka 

  

Engeplus | Empresa aguarda documento para iniciar obras nas Jorge Lacerda  

Serviço de laboratório e montagem do canteiro de obras já estão em andamento. | 

http://bit.ly/2LqCq1c 

  



 

 

 

Diário do Litoral | Túnel da Vila Zilda será parcialmente interditado para obras da Sabesp  

Equipes realizaram manutenção emergencial no local, entre os dias 6 e 7, onde foi feita uma 

pavimentação provisória. | http://bit.ly/3i69U0J 

  

São Roque Notícias | Balanço: Prefeito Claudio Góes divulga que deixa Prefeitura de São 

Roque com R$ 25 milhões em obras  

A divulgação destaca um balanço da reta final de seu mantado, informando sobre obras 

inauguradas, em andamento, outras já licitadas e algumas em processo de licitação. | 

https://bit.ly/35BAycN 

 

A Tribuna | Obras da Sabesp interditam túnel da Vila Zilda, em Guarujá.  

Serviços poderão ser adiados para a quarta-feira (13), caso condições climáticas atrapalhem. | 

http://glo.bo/3qiMxUH 

  

A Tribuna | Obras de manutenção continuam nas rodovias do SAI nesta semana.  

Sinalização horizontal de pavimento estão na programação dos serviços que fazem parte das 

obrigações contratuais da Ecovias. | http://glo.bo/38D147G 

 


