
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 19 a 25 de janeiro 2021 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | Segmento do Anel Viário de Fortaleza é liberado para o tráfego de veículos 

Obra faz parte de convênio entre o Governo Federal e o Estado do Ceará. | 

https://bit.ly/3sUiqF2 

 

DNIT | Governo Federal conclui trecho na BR-135/BA e cria novo corredor logístico do 

Matopiba 

Serviços de adequação, ampliação e mudança de traçado de 67 quilômetros estão focados no 

crescimento da produção de grãos na região. | https://bit.ly/2Mosw0g 

 

DNIT | DNIT conclui serviços em trecho da BR-040/RJ – Estrada União-Indústria 

Ações vão garantir melhorias na mobilidade urbana. | http://bit.ly/36aWkVa 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-GO | Geo-Obras tem nova forma de acesso 

Passo a passo para os módulos jurisdicionado e auditor está disponível na página da 

ferramenta. | http://bit.ly/3a0qdIR 

 

TCE- PR | Rolândia: empreiteira devolve R$ 11,2 mil por falhas em obras de pavimentação 

Após a Coordenadoria de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

encontrar falhas ao fiscalizar presencialmente a execução de obras de pavimentação em vias de 

Rolândia, a Impacto Construções Ltda., empresa contratada em 2015 para realizar os trabalhos, 

restituiu R$ 11.231,27 ao tesouro desse município da Região Metropolitana de Londrina, no 

Norte do Estado. | https://bit.ly/3sVQX5W 

 

TCE-PR | Araruna deve ter devolução de R$ 44 mil por falhas em obra de pavimentação 

O contrato objetivou a pavimentação de vias urbanas desse município da Região Centro-Oeste 

do Paraná, pelo valor total previsto de R$ 1.987.638,61. | https://bit.ly/3sXVftF 

 

TCM-PA | Jurisdicionados do TCMPA têm ação provisória para adicionar documentos no 

Geo-Obras 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) informa aos jurisdicionados sobre 

procedimentos técnicos que devem ser tomados momentaneamente para a inserção de 

documentos no sistema Geo-Obras, da Corte de Contas. | https://bit.ly/3pdZfDU 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

R7 | Doria vê 'afronta' de Jair Bolsonaro com São Paulo 

"Nós não ficaremos emudecidos nem intimidados com isso. Vamos agir", afirmou o governador 

de SP. | http://bit.ly/2YaerGe 
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R7 | Obras do Terminal de Itaparica vão ser entregues nesta sexta com nova linha e 

alteração de itinerários 

Segundo a Ceturb, as operações que começam segunda-feira (25) vão envolver 32 linhas 

disponíveis para um público circulante de 55 mil passageiros. | http://bit.ly/3c9NbQl 

 

R7 | "Piorou", diz moradora sobre obra inacabada em Itaboraí (RJ) 

Denúncias apontam que situação fica mais difícil quando chove; Prefeitura ainda não se 

manifestou sobre sobre o caso. | http://bit.ly/2Nvxf0t 

 

Governo Federal | Concluída restauração na BR-040/RJ 

Recapeamento e reconstrução do pavimento existente garantirão melhorias na mobilidade 

urbana na região. | http://bit.ly/3sUGszK 

 

Governo Federal | BR-135 ganha novo trecho de 67 quilômetros na Bahia 

Obra fomentará o desenvolvimento de toda a região de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. | 

https://bit.ly/3a5BlnB 

 

Governo Federal | Regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste recebem R$ 4,7 milhões 

Recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos e veículos especializados para 

reciclagem. | https://bit.ly/3sVaNy2 

 

Estradas | SP-332 volta a ter bloqueios neste fim de semana em Campinas e Paulínia 

Intervenções no Tapetão irão ocorrer no sábado e domingo; acesso a Paulínia será interditado 

no sábado. | http://bit.ly/36a7o4K 

 

Estradas | DNIT conclui serviços em trecho da BR-040, estrada União-Indústria, no RJ 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

investimentos foram de cerca de R$ 43 milhões. | http://bit.ly/3c7S78s 

 

Estradas | Concessionária realiza serviços de recuperação no pavimento da SP-331 

De acordo com a empresa, os trabalhos serão feitos entre 7h e 18h, deste domingo (24). | 

http://bit.ly/36fbAQW 

 

Estradas | Rodovia SP-294 terá obras no pavimento até domingo (24) 

De acordo com a concessionária, serviços acontecem entre 7h e 18h. | http://bit.ly/36bgIp7 

 

Jornal de Brasília | Obras de pavimentação são realizadas em Santa Maria 

Governador acompanhou obras de pavimentação da VC-371 e do terminal rodoviário da cidade. 

Juntos, investimentos chegam a R$ 11,5 milhões. | http://bit.ly/36e4tbj 

 

Jornal de Brasília | Acesso à escola na Rota do Cavalo passa por obra de melhoria 

O trecho de terra da DF-257 e vias vicinais recebem patrolamento após estragos causados pelos 

efeitos das chuvas. | http://bit.ly/3pkFScl 

 

Jornal de Brasília | Fornecimento de água será interrompido temporariamente em Taquari 

e Sobradinho nesta quinta-feira 

As obras irão melhorar as condições de abastecimento das localidades citadas. A Caesb sugere 

que a população faça uso consciente de água. | http://bit.ly/36bMnqe 

 

Jornal de Brasília | Setor Habitacional no Guará tem 85% das obras prontas 

Retomados em julho de 2019 após meses de paralisação e complicações judiciais, os serviços 

de infraestrutura vão beneficiar 40 mil pessoas. | http://bit.ly/36cm7fu 
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Agência Brasília | Novos portais para o Parque da Cidade 

Os seis acessos ao local estão sendo reformados. Em três deles, os antigos muros foram 

demolidos. Obras se estendem por mais dois meses. | https://bit.ly/3piUwAY 

 

Agência Brasília | Caesb fará obras, nesta quinta (28), em Taquari e Sobradinho 

Serviços deixarão as duas regiões sem água, temporariamente. | https://bit.ly/3sZ8vxV 

 

Agência Brasília | Reforços para a mobilidade em Santa Maria 

Governador acompanhou obras de pavimentação da VC-371 e do terminal rodoviário da cidade. 

Juntos, investimentos chegam a R$ 11,5 milhões. | https://bit.ly/3sQo9Md 

 

Agência Brasília | Mais R$ 115 milhões em obras viárias 

GDF vai construir dois viadutos, duplicar a DF-250, além da manutenção asfáltica e reforço de 

sinalização em várias rodovias. | https://bit.ly/3iJWbwO 

 

Agência Brasília | Viaduto Ayrton Senna está pronto 

Reforma do guarda-corpo foi concluída neste sábado (23). | https://bit.ly/3a9uWrU 

 

Agência Brasília | Obras do terminal de Santa Maria estão 60% prontas 

Outras construções devem começar este ano, beneficiando milhares de pessoas e gerando 

centenas de empregos. | https://bit.ly/3sVlaSu 

 

Agência Brasília | GDF Presente melhora estrada de acesso à escola na Rota do Cavalo 

Trecho de terra da DF-257 e vias vicinais recebem patrolamento após estragos causados pelas 

chuvas. | https://bit.ly/3qR3fup 

 

Agência Brasília | Começa recuperação das alças de acesso da Epia à DF-010 

Serviço de manutenção será executado em uma extensão de 1 km, com a força de trabalho de 

20 operários e utilização de 900 toneladas de massa asfáltica. | https://bit.ly/2YauML4 

 

Agência Pará | Governo do Estado inicia construção e pavimentação da PA-256, na região 

Nordeste 

A obra, que inclui a construção da ponte sobre o Rio Capim, é essencial para o agronegócio e a 

integração com o sudeste. | http://bit.ly/2YbIPQr 

 

Notícias do Acre | Em reunião de alinhamento, governador pede celeridade na conclusão 

das obras da Saúde 

Preocupado com a evolução negativa de casos confirmados do novo coronavírus, ocupação de 

leitos e óbitos em decorrência da Covid-19 no estado, o chefe do Executivo pediu celeridade na 

conclusão das obras do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Hospital Dr. 

Abel Pinheiro, em Mâncio Lima e Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. | 

http://bit.ly/3cePW2L 

 

Agência de Notícias do Paraná | Novo modelo de concessão prevê mais obras e tarifas 

menores 

Com 3.327 quilômetros de extensão – um incremento de 834 quilômetros no atual traçado – e 

previsão de R$ 42 bilhões em investimentos, a nova modelagem prevê redução nos valores 

pagos pelos usuários entre 25% a 67% menores, dependendo da praça de pedágio. | 

https://bit.ly/3ccNpGp 

 

Agência de Notícias do Paraná | Estado investirá R$ 450 milhões em infraestrutura escolar 

Em 2021, recursos destinados pelo Governo asseguram realização de obras e oferta dos 

serviços de alimentação e transporte escolar. Repasse de verbas para programa descentralizado 

também está garantido. | https://bit.ly/39YXjZq 
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Agência de Notícias do Paraná | Portos doam resíduos e reciclagem ajuda o meio ambiente 

e gera renda.  

Doação de papéis, plásticos e vidros descartados pelos funcionários da Portos do Paraná 

ajudam na renda de catadores de recicláveis em Paranaguá. Ação faz parte da cultura de 

proteção ao meio ambiente, prevista na Política do Sistema de Gestão Integrada (SGI). | 

https://bit.ly/3a4tJlA 

 

Agência de Notícias do Paraná | Comec abre licitação para pavimentação na RMC 

Pavimentação irá beneficiar pequenos agricultores e fomentar o turismo rural e religioso na 

região. A ligação parte do trevo da empresa VW Audi na BR 376 até a Rua Gilberto Palu, na 

ligação com a BR 116. | https://bit.ly/3op5546 

 

Agência de Notícias do Paraná | Publicada a licitação para obras de duplicação da BR-277 

em Cascavel 

Publicação foi feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR). Investimento máximo 

é de R$ 64.599.827,93 e será realizado pela Itaipu Binacional, em mais um convênio com a 

Secretaria de Infraestrutura e Logística. | https://bit.ly/3oeuvkY 

 

Estado de Minas | Obras de nova adutora de água são iniciadas em Governador Valadares 

População deve ficar atenta às mudanças no trânsito na Avenida Rio Doce e região do Bairro 

São Paulo, próximo à ponte de São Raimundo. | https://bit.ly/36em0QM 

 

Estado de Minas | Briga Bolsonaro x Doria afeta obras no Estado de SP 

Autoridades do Estado atribuem à tensão política entre os dois têm afetado o andamento de 

obras no Estado que dependem de aval ou financiamento da União. | http://bit.ly/3qVdf64 

 

G1 | Obras de mobilidade provocam interdição em trecho da Avenida Mogiana em Ribeirão 

Preto, SP 

Bloqueio nesta segunda-feira (25) é realizado para construção do corredor de ônibus Norte/Sul 

2 e 3. Veja orientações da Transerp para desvios. | http://glo.bo/2LVjgRu 

 

G1 | Dnit faz interdição parcial da Avenida Tomaz Landim durante obras no Gancho de 

Igapó em Natal 

Interdição acontece a partir das 8h de terça-feira (26) com previsão de conclusão na sexta-feira 

(29). | http://glo.bo/3odhDeJ 

 

G1 | Cemitério da Paz: Prefeitura de Divinópolis cogita retirar novos túmulos para que 

obras de intervenção sejam feitas 

Segundo o Executivo, 43 túmulos devem ser removidos para evitar novo desmoronamento. Há 

quase um ano, o muro do cemitério caiu e arrastou dez túmulos para uma obra ao lado; o local 

está interditado. | http://glo.bo/3qQ6C4P 

 

G1 | Zeferino Vaz tem bloqueios neste fim de semana para obras em Campinas e Paulínia 

Concessionária programa trabalhos para recuperação de asfalto; veja horários e desvios. | 

http://glo.bo/2Mnz4Mu 

 

G1 | Obras em reservatório e adutora afetam abastecimento de água em bairros de Bauru 

Departamento orienta os moradores dos bairros afetados a manterem os reservatórios das 

caixas d’água de suas residências com capacidade máxima. Previsão é de que o abastecimento 

seja normalizado durante o dia. | http://glo.bo/2YgsB8V 

 

G1 | Prefeitura realiza obras nas galerias pluviais e interdita ruas de Pouso Alegre, MG 

A previsão é que as ruas sejam liberadas a partir de 03 de fevereiro. | http://glo.bo/3cixlmq 
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G1 | Rua do bairro da Mata Escura é interditada para realização de obras 

Bloqueio foi feito em trecho da Rua São Jorge da Mata Escura e será mantido até sexta-feira 

(25). | http://glo.bo/3ohPAei 

 

G1 | Buracos e obras paradas causam problemas para motoristas na Avenida Brasil 

Eles reclamam das más condições de trânsito na via. Transbrasil deveria ter sido concluída até 

os Jogos Olímpicos de 2016, mas conclusão do corredor ainda está longe do fim. | 

http://glo.bo/3sSzsn0 

 

G1 | Obras interditam faixas da Avenida 9 de Julho nesta quinta-feira em Jundiaí 

Duas faixas da via serão fechadas para que obras de manutenção sejam realizadas no viaduto 

Engenheiro João Nasser. | http://glo.bo/3cnAxh1 

 

G1 | Especialistas criticam mudança em fiscalização de obras em áreas comerciais 

De acordo com o Ministério da Economia, imóveis de uso comercial de pequeno porte não 

precisarão mais de alvará, emitido por órgão público de fiscalização, para serem construídos ou 

reformados. | http://glo.bo/3iMq5R7 

 

Gazeta Web | Obras da ciclovia da Avenida Fernandes Lima têm início 

Pista permite o progresso da cidade de maneira sustentável, com a preservação do meio 

ambiente. | http://glo.bo/35VpOWS 

 

MidiaMax | Rui Barbosa será a ‘nova’ 14 de Julho e período de obras assusta os 

comerciantes locais 

Apesar da esperança de melhora após conclusão, comerciantes temem quedas nas vendas 

durante período de obras. | http://bit.ly/3opb0WS 

 

MidiaMax Retomada de obras do Aquário do Pantanal fracassa sem interessados em 

licitação 

Cronograma de entrega para 2022 pode ser alterado com o primeiro fracasso licitatório para 

terminar a construção. | http://bit.ly/2Yguqmf 

 

Engeplus | Rodovia de Linha Cabral ganhará pavimentação 

Prefeitura também abriu licitação para pavimentar mais trechos da comunidade. | 

http://bit.ly/3ceJFEg 

 

Engeplus | Licitação da quarta etapa do Anel de Contorno Viário de Criciúma ainda sem 

data para ser lançada 

Estado já comunicou que processo irá sair, mas projeto ainda passa por avaliação da SIE. | 

http://bit.ly/3c8dNkS 

 

Engeplus | Criciúma conclui entrega de ordens de serviço para obras de infraestrutura no 

valor R$ 7,4 milhões 

Representantes das comunidades beneficiadas também participaram da entrega dos 

documentos. | http://bit.ly/3pybBqs 

 

Engeplus | Tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro sofrerá alterações a partir do dia 

1º de fevereiro 

Aos finais de semana, o tráfego estará liberado. | http://bit.ly/3iOpiza 

 

Engeplus | Novo trajeto para caminhões de carga e descarga no bairro São Luiz 

O motivo da alteração é o início de obras de saneamento básico na rua Nilo Peçanha. | 

http://bit.ly/3iQKQLK 
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Diário do Litoral | Obras do VLT causam interdições em vias nessa semana 

Todos os bloqueios deverão ser mantidos até 27 de fevereiro. | http://bit.ly/2KQpktL 

 

Diário do Litoral | População ameaça paralisar obras da Boris Kauffmann, na Alemoa 

A convocação para a paralisação das obras ocorreu por intermédio de uma comunidade virtual 

via redes sociais. | http://bit.ly/3a2YU0E 

 

Diário do Litoral | Perequê: 60% das obras de revitalização da orla já estão concluídas 

Obra integra convênio que contemplou a segunda fase da requalificação das orlas de 

Pitangueiras e Enseada, com investimento total de R$6,49 milhões. | http://bit.ly/2Yi76oc 

 

Diário do Litoral | Guarujá faz obras na Barra Funda e Pitangueiras para amenizar 

alagamentos 

Investimento é de pouco mais de R$ 200 mil, provenientes de convênio firmado entre o 

Município e o Fehidro. | http://bit.ly/3qTmweL 

 

São Roque Notícias | Prefeitura informa projeto de construção de mais de 200 moradias 

em São Roque  

Além do convênio já firmado para a construção das mais de 200 moradias, a cidade também 

terá um núcleo do Programa Vida Longa, também do CDHU, e que fornecerá 20 moradias 

especialmente projetadas para pessoas idosas. | https://bit.ly/3iQQGwE 

 

São Roque Notícias | Prefeitura de Mairinque inicia ações de revitalização da Estação 

Ferroviária da cidade 

A Prefeitura de Mairinque informou que a Administração do Prefeito Toninho Gemente pretende 

dar nova vida à Estação Ferroviária de Mairinque. | https://bit.ly/39LXtUb 

 

Infonet | Maria do Carmo quer união da bancada para reivindicar obras da BR-101 

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) manifestou-se favorável à ideia de reunir os 

parlamentares que compõem a bancada federal sergipana para, sob o comando do governador 

Belivaldo Chagas, aproveitar a visita do presidente Jair Bolsonaro a Sergipe, na próxima quinta-

feira, 28, e apelar pela conclusão das obras de duplicação da BR 101. | https://bit.ly/3t0n1FB 
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