
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 26 a 31 de janeiro 2021 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | DNIT entrega viaduto de acesso aos municípios de Indaial e de Timbó na BR-470/SC 

Serviços realizados pela Autarquia fazem parte das obras de duplicação na rodovia federal. | 

http://bit.ly/2NVWutf 

 

DNIT | Governo Federal libera tráfego de veículos na nova ponte sobre o rio São Francisco 

e amplia o corredor logístico entre Sergipe e Alagoas 

Estrutura permite travessia de forma mais segura para quem transita pela BR-101 Nordeste. | 

http://bit.ly/3oHHQCu 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-RN | TCE lança sistema para cadastro e acompanhamento de obras e serviços públicos 

de engenharia no RN.  

Trata-se do SIAI-Obras (Sistema Integrado de Auditoria Informatizada na área de Obras e 

Serviços de Engenharia), ferramenta eletrônica que permite aos gestores o envio periódico 

desses dados ao TCE. | http://bit.ly/3jbF8UD 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Arteris anuncia investimento de R$ 45 milhões para obras de recuperação de taludes 

na Fernão Dias 

Segundo a empresa, para garantir a segurança dos usuários, principalmente, no período 

chuvoso – entre dezembro e março, todas estruturas passam por manutenção e conservação de 

forma sistemática e preventiva, para evitar erosões e deslizamentos. | http://glo.bo/39CFgcy 

 

G1 | Secretaria de Educação abre licitação para construção e obras em quadras 

poliesportivas escolares na Bahia 

Edital prevê obras de 52 coberturas para quadras poliesportivas e construção de 14 quadras em 

unidades escolares de 46 munícipios do estado. http://glo.bo/3tpbgJp 

 

G1 | Avenida Niemeyer é interditada para obras emergenciais 

Bloqueio em ambos os sentidos da via, que liga os bairros Leblon e São Conrado, começa às 

22h desta sexta-feira (29) e permanece durante o fim de semana. | http://glo.bo/3j9xvhm 

 

G1 | Obras de 7 condomínios em área de preservação são embargadas pela Sema em 

Cuiabá 

Três dos condomínios vistoriados ficaram pendentes de análise documental e também serão 

embargados por já ter sido constatado, pelo órgão ambiental, a falta de licenças necessárias. | 

http://glo.bo/3alZSFj 

 

 

http://bit.ly/2NVWutf
http://bit.ly/3oHHQCu
http://bit.ly/3jbF8UD
http://glo.bo/39CFgcy
http://glo.bo/3tpbgJp
http://glo.bo/3j9xvhm
http://glo.bo/3alZSFj


 

 

G1 | Trecho da Prainha será interditado neste final de semana para obras na rede de 

drenagem em Cuiabá 

No domingo (31), a partir de 7h, a interdição será prolongada para até a altura da Rua Ten. 

Thogo da Silva Pereira, continuando com o transito liberadora para aqueles que seguem no 

sentido da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. | http://glo.bo/3tfASZ1 

 

G1 | Linha Amarela terá saída interditada na altura da Avenida Brasil para obras de 

recuperação estrutural 

Segundo a Lamsa, concessionária da via, as interdições irão ocorrer na próxima semana, entre 

segunda (1) e quarta-feira (3), das 23h às 5h do dia seguinte. A empresa informou que durante 

os bloqueios, serão realizadas obras para a recuperação estrutural de vigas de uma passagem 

em Manguinhos. | http://glo.bo/3jev6lJ 

 

G1 | Obras de drenagem afetam abastecimento de água em bairros de Bauru 

Segundo o DAE, abastecimento de reservatório será paralisado nesta quarta-feira (27) durante 

as obras de um novo empreendimento no Parque Viaduto. Orientação é economizar água. | 

http://glo.bo/2NZP34p 

 

G1 | Justiça Federal tira de André Puccinelli acusação de fraude em obras de avenida de 

Campo Grande 

Decisão, que companha manifestação da defesa, diz que ele era apenas governador do estado, 

"o que não é indício suficiente da existência de improbidade praticada pelo réu". | 

http://glo.bo/3aiSuuk 

 

G1 | Empresa abre 170 vagas de emprego em obras de usina termelétrica em Boa Vista 

De acordo com a empresa contratante, vagas vão ficar em aberto até serem preenchidas. O 

início do trabalho é imediato. | http://glo.bo/2MocmEq 

 

G1 | Pandemia afeta obras e hospital em área da antiga rodoviária de Campinas começa a 

receber pacientes no 1º semestre de 2023 

Hospital São Luiz deve ter 1ª fase de operações com 200 leitos, entre eles, 85 leitos de UTI 

adulto, pediátrico e neonatal. Aporte inicial é de R$ 350 milhões e obras tiveram início em 

novembro. | http://glo.bo/2NYj2tl 

 

G1 | Obras no viaduto João Paulo II alteram acesso a bairro da zona norte de Ribeirão 

Preto, SP 

Entrada do Quintino Facci II deverá ser construída no quilômetro 320 da Rodovia Candido 

Portinari. Adequações devem terminar em 25 de fevereiro. | http://glo.bo/2Mpgx2L 

 

G1 | Rodovia dos Bandeirantes tem fechamentos de faixa em Santa Bárbara e Limeira para 

obras 

Serviços ocorrem no quilômetro 137, em Santa Bárbara d'Oeste, e entre os quilômetros 143 e 

142, em Limeira, das 22h desta terça (26) às 5h desta quarta-feira (27). | http://glo.bo/3cvULFl 

 

G1 | Vereadores aprovam pedido de empréstimo de R$ 120 milhões para obras de 

pavimentação de ruas e avenidas em Várzea Grande (MT) 

Prefeito também adiantou que quer retomar o empréstimo no valor de R$ 50 milhões, 

paralisado no final de 2020 junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para ampliar os 

investimentos em infraestrutura. | http://glo.bo/3ozv09f 

 

G1 | Trem do Subúrbio de Salvador deixará de operar em 15 de fevereiro para início de 

nova etapa das obras do VLT 

Deslocamento na região será feito por ônibus que estão integrados ao sistema metroviário a 

partir de 15 de fevereiro. | http://glo.bo/3jbJtXV 
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G1 | Obra interdita trecho da Rodovia Anhanguera, em Americana, nesta quarta e quinta-

feira 

Trabalhos acontecem na altura do km 125, das 22h às 5h, com fechamento alternado de faixas. 

| http://glo.bo/3r9vJQk 

 

G1 | Governo do Ceará inicia obra de hospital na Universidade Estadual do Ceará 

Hospital Universitário do Ceará (HUC) vai ocupar uma área de quase 80 mil m² e será o maior 

do estado. | http://glo.bo/2YB9yX6 

 

G1 | Erosão em obra atrasada de canal derruba poste e compromete estrutura de imóveis 

em Redenção 

Moradores reclamam dos problemas causados por obras de canais atrasadas no município. | 

http://glo.bo/3am1sqJ 

 

Governo Federal | Viaduto de acesso aos municípios de Indaial e Timbó na BR-470/SC é 

entregue 

Serviços fazem parte das obras de duplicação na rodovia federal. | https://bit.ly/3antcvd 

 

Agência Brasil | Solenidade com Bolsonaro abre tráfego em ponte no São Francisco 

Ponte liga município de Propriá (SE) a Porto Real do Colégio (AL). | http://bit.ly/2MgJCxv 

 

Correio Braziliense | GDF anuncia recuperação de mais cinco quadras da W3 Sul 

Duas empresas foram contratadas para as obras de revitalização das quadras 502 a 506. A 

previsão é que os serviços iniciem até fevereiro. | http://bit.ly/3oC0Q5u 

 

Estradas | Viaduto de acesso a Indaial e Timbó na BR-470 é entregue ao tráfego em SC 

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

fazem parte das obras de duplicação. | http://bit.ly/3ar5o9t 

 

Estradas | Via Dutra (BR-116) recebe obras de recuperação de pavimento 

De acordo com a concessionária, melhorias ocorrem em trechos de São José dos Campos e 

Pindamonhangaba até domingo (31). | http://bit.ly/2Yzb8bN 

 

Estradas | BR-163 tem trecho parcialmente interditados para obras no MS 

De acordo com a concessionária MS Via, serviços serão realizados até as 18 horas. | 

http://bit.ly/3ctN0PZ 

 

Estradas | Novo modelo de concessão prevê mais obras e tarifas menores, no Paraná 

De acordo com o governo do Estado, futura concessão trará redução nos valores pagos pelos 

usuários entre 25% a 67%, dependendo do pedágio. | http://bit.ly/3oHsTQO 

 

Portos e Navios | Justiça suspende obras de aeródromo do Açu por risco ambiental 

Em decisão do dia 15 de janeiro, o juiz Glicerio de Angiolis Gaudard afirmou que é prudente 

suspender as atividades para verificar se estão em acordo com as leis ambientais. | 

http://bit.ly/2YC3yx2 

 

Portos e Navios | Santos Brasil conclui obras no Tecon Vila do Conde e implanta gates 

automatizados 

No total, foram 25 meses de obras que contemplaram a pavimentação em concreto de 36.000 

m2 de pátio para armazenamento de contêineres e a construção de dois novos gates e de 

espaços destinados a vestiários e refeitórios para os colaboradores. | http://bit.ly/39EAXxz 

 

Jornal de Brasília | SLU faz doação de 20 mil toneladas de Composto Orgânico de Lixo 

2020 foram doadas para pequenos produtores rurais mais de 21 mil toneladas do material, o 

que representa um aumento superior a 25% em relação a 2019. | http://bit.ly/3trC4IW 
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Jornal de Brasília | EPTG terá 3 km de asfalto recuperados 

A expectativa é liberar o asfalto novo na segunda-feira (1/2). | http://bit.ly/2YCUo3z 

 

Agência Brasília | Duplicação da estrada DF-250 se torna realidade 

Investimento é de R$ 11,6 milhões para evitar acidentes e melhorar a mobilidade dos 25 mil 

usuários. Obra deve gerar 400 oportunidades de emprego. | https://bit.ly/2LchcEc 

 

Agência Brasília | Viadutos da N2 passam no teste de peso 

Reforço estrutural aumentou capacidade de carga em nove toneladas. Obra custou R$ 7,2 

milhões e emprega cerca de 200 pessoas. | https://bit.ly/3cAm7dh 

 

Agência Brasília | Mais de R$ 100 milhões para a RA Sol Nascente/Pôr do Sol 

Considerada a maior favela horizontal do país, região se transforma em cidade graças aos 

investimentos do GDF para oferecer segurança e dignidade. |  https://bit.ly/3pDYYul 

 

Agência Brasília | GDF disponibiliza R$ 110 milhões para reformar 300 escolas 

Recursos foram usados em 2020, além dos R$ 42 milhões destinados para pequenas reformas. 

Neste ano, outras 300 unidades serão reformadas. | https://bit.ly/3jaZPQO 

 

Agência Brasília | Ponte JK com faixa reversa durante este fim de semana 

Duas pistas ficarão interditadas, no sentido Plano Piloto, para a execução de obras na ponte. 

Intervenção começa às 22h desta sexta (29). | https://bit.ly/39Bds8E 

 

Agência Brasília | Avançam as obras da Rota de Segurança no Setor de Inflamáveis 

Em visita ao local, governador pôde acompanhar de perto os trabalhos, que, com recursos de 

R$ 12 milhões, vão gerar dezenas de empregos. | https://bit.ly/2YwUhqh 

 

Agência Brasília | Sem reformas há 10 anos, praça em São Sebastião é remodelada 

Administração trabalha no projeto desde 2019 e atende principal reivindicação da comunidade 

do bairro São José. | https://bit.ly/2Mo0xy1 

 

Agência Brasília | GDF Presente promove melhorias em áreas rurais do Paranoá 

Ações serão realizadas até este final de semana e vão beneficiar mais de 3 mil pessoas. Só de 

lixo já foram retiradas 120 toneladas. | https://bit.ly/3ajfDgc 

 

Agência Brasília | GDF anuncia início das obras em mais 5 quadras da W3 Sul.  

Serviços serão iniciados nas quadras 502, 503, 504, 505 e 506 sul. Previsão é de que sejam 

gerados 200 empregos. | https://bit.ly/3j5uqzb 

 

Agência Brasília | Inédito: SLU doa mais de 20 mil toneladas de Composto Orgânico 

Um aumento superior a 25% em relação a 2019. | https://bit.ly/2MHPG1Q 

 

Agência Pará | Setran segue com obras de construção e pavimentação da PA-159 

Os serviços serão realizados em 20 quilômetros da rodovia, no município de Breves, no Marajó. 

| http://bit.ly/3oDeF3z 

 

Notícias do Acre | Governo do Acre dá sequência à recuperação de trechos da 

Transacreana 

A ação conta com a atuação de três equipes de trabalho e tem como missão extinguir todos os 

pontos críticos da via, garantindo a trafegabilidade na estrada. | http://bit.ly/3r8KxPd 
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Notícias do Acre | Serviços de água e esgotamento sanitário deverão ser ampliados na 

Cidade do Povo 

Com recursos da Caixa Econômica Federal, o governo do Acre executa importantes 

intervenções para ampliar e melhorar o sistema de saneamento básico de Rio Branco. | 

http://bit.ly/3ark6gH 

 

Notícias do Acre | Governo encaminha ações para dar celeridade a obras no Jordão 

A retomada da execução dos serviços no verão deve gerar empregos e movimentar economia 

do município. | http://bit.ly/3asX7SN 

 

Agência de Notícias do Pará | Copel investirá R$ 100 milhões na cinquentenária Usina 

Parigot de Souza 

O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, e o diretor-geral da Copel Geração e 

Transmissão, Moacir Carlos Bertol, anunciaram um investimento de R$ 100 milhões para uma 

nova etapa de modernização do empreendimento. | https://bit.ly/3cv4Ima 

 

Agência de Notícias do Pará | Estado alinha parceria com construtoras para obras de casas 

populares 

Em encontro com o secretário nacional de Habitação e empresários da indústria da construção 

civil, presidente da Cohapar reiterou a importância da iniciativa privada no atendimento às 

demandas por moradia. Entendimento é que indústrias que atuam com habitação popular são 

fundamentais para a retomada da economia. | https://bit.ly/3r8LRSb 

 

Estado de Minas | Obras vão interditar a BR-040, em Contagem, durante o final de semana 

A interdição é para obras do Viaduto das Américas II, na altura do Bairro Kennedy; trabalhos 

começam já na noite desta sexta-feira (29/1). | https://bit.ly/3oHD2gm 

 

Engeplus | Prefeitura de Criciúma pavimenta mais ruas no bairro Pinheirinho 

Previsão é de que os serviços sejam finalizados nos próximos meses. | http://bit.ly/3j5fTU6 

 

Engeplus | Obra da escola Iria Zandomênego De Luca está 90% concluída 

Ampliação contemplou salas de aula, refeitório, cozinha, pátio coberto e banheiros. | 

http://bit.ly/2MIjJX1 

 

Engeplus | Ciclistas reclamam de tachões na BR-101 Sul 

A empresa CCR ViaCosteira está realizando obras na rodovia federal. | http://bit.ly/3tkj0vQ 

 

Engeplus | Ruas do bairro Cristo Redentor recebem pavimentação asfáltica 

Previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o segundo semestre de 2021. | 

http://bit.ly/2YxcN1C 

 

Engeplus | Centro de Convivência da Terceira Idade deve ser inaugurado no segundo 

semestre de 2021 

A nova estrutura contará com 1,546,21 m² e está localizada no Parque das Nações. | 

http://bit.ly/2MIhIu7 

 

Diário do Litoral | 'Prédio esqueleto' do Gonzaga terá obras retomadas por nova 

construtora 

O Riviera Residence Service começou a ser erguido em 2009 e estava planejado para ser 

entregue aos futuros moradores no ano de 2011, mas a obra está parada no esqueleto desde 

2012. | http://bit.ly/3r9WYu4 
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São Roque Notícias | Vereador visita obras das UBS Taboão e Guaçu e se compromete a 

fiscalizá-las até o fim em São Roque 

As obras tiveram início em 2014 e na época eram o resultado da adesão do município ao 

Programa Requalifica UBS do Governo Federal, que custeava parte do investimento na 

construção de novas unidades de saúde. | https://bit.ly/2MrTuo3 

 

Infonet | São Cristóvão: Belivaldo autoriza início das obras na Rodovia SE 466 

O investimento total é de R$ 5.560.519,30. | https://bit.ly/3tfbjal 

 

Infonet | Coqueiral: Deso diz que obras serão concluídas neste fim de semana 

 A empresa afirmou que os técnicos seguem trabalhado e que aproximadamente 60% do 

problema já foi resolvido. | http://bit.ly/3cx6BPi 
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