
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 01 a 07 de fevereiro de 2021 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | DNIT realiza obras de manutenção em trecho da BR-210/AP 

Serviços buscam conservar a rodovia, além de dar mais segurança aos usuários da via. | 

http://bit.ly/2MLnbk4 

 

DNIT | Ministério da Infraestrutura e DNIT autorizam início dos projetos de adequação de 

trecho de 327,5 km da BR-365/MG 

Projetos vão favorecer o deslocamento da população de Uberlândia. Patrocínio e Patos de 

Minas. | http://bit.ly/37ciUxh 

 

Polícia Federal | PF combate fraudes em licitações, corrupção e desvios de recursos 

públicos em prefeitura do RN 

Operação Guaraíras cumpre cinco mandados judiciais nas cidades de Natal e Vera Cruz/RN. | 

http://bit.ly/3cSU5Kd 

 

 

 SITES DE TCS 

TCE-PR | TCE-PR determina que Colombo anule sanções impostas a empreiteira de obra 

O procedimento instaurado pela administração desse município da Região Metropolitana de 

Curitiba havia resultado na aplicação de multa de R$ 248.524,79 e na declaração de 

inidoneidade da empresa. | https://bit.ly/2OaPKaS 

 

TCE-PE | Pesqueira e Tabira apresentam gestão irregular de resíduos sólidos 

A equipe da Gerência de Auditorias de Obras Municipais/Norte apontou falhas na gestão, como 

o despejo do lixo em locais impróprios. | http://bit.ly/36X8cul 

 

TCE-ES | Ex-secretário, engenheiro e empresa terão que ressarcir mais de R$ 2 milhões 

devido a superfaturamento 

A condenação é em decorrência de quantidades pagas superiores às efetivamente realizadas 

durante prestação de serviços em engenharia. | https://bit.ly/2YUHZYZ 

 

TCE-PI | Levantamento aponta que 83,5% dos municípios piauienses não realizam coleta 

seletiva 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) divulgou na manhã quarta-feira (03) um 

relatório técnico com levantamento acerca dos serviços de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos por parte dos municípios piauienses. | http://bit.ly/2MFCMlk 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

R7 | Mario Frias ataca Doria e diz que obras do Museu do Ipiranga são custeadas pelo 

governo federal 

“O Museu do Ipiranga é uma obra financiada pela Secult @CulturaGovBr, não pelo governador 

de São Paulo”, escreveu Frias nas redes sociais na sexta (29). | http://bit.ly/2L8WvZH 
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R7 | Governo entrega rodovia e autoriza obras do Minha Cidade Linda em 4 municípios da 

região Norte 

Trata-se de uma rodovia muito importante para essa região. Muita gente que vem fazer turismo 

aqui no Litoral Norte prefere não enfrentar a balsa que liga Japaratinga a Porto de Pedras e 

agora vai poder passar por aqui. | http://bit.ly/3pYpUF8 

 

R7 | Vanderlan reúne com ministro da Infraestrutura para destravar obra do anel viário em 

Goiânia 

Encontro articulado pelo senador terá presença de representantes goianos no Congresso, 

entidades empresariais e do Governo de Goiás e está marcado para o próximo dia 10. | 

http://bit.ly/3cSQA6w 

 

R7 | Odebrecht prevê quintuplicar volume de obras em dois anos 

Empresa quer aposta em recuperação dos efeitos da Lava Jato e da recessão que levaram o 

grupo para a recuperação judicial. | http://bit.ly/39ZFB9u 

 

G1 | Governo do RN abre licitação para retomar obras da barragem de Pataxó 

Investimento subiu de R$ 3,2 milhões para R$ 10 milhões. Novo contrato foi exigência do 

Banco Mundial para cumprir diretrizes do Painel de Segurança de Barragens. | 

http://glo.bo/3p3LPJE 

 

G1 | Prefeitura de Limeira discute retomada de obra de aeroporto 

Administração busca solução junto a estado e União, através do Fundo Nacional de Aviação 

Civil, e vai enviar projeto ao Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Já foram 

aplicados R$ 11,9 milhões em projetos e início da obra, mas não há destinação de recursos 

desde 2013. | http://glo.bo/2YVAn8j 

 

G1 | Cemitério da Paz: no fim do prazo dado pela Justiça, Prefeitura de Divinópolis publica 

decreto para início das obras 

Segundo o Executivo, uma contenção no local começou a ser feita nesta sexta-feira (5). 

Acidente completou um ano e arrastou dez túmulos para uma obra ao lado. | 

http://glo.bo/3cV9ABA 

 

G1 | Ambientalistas criticam projeto do Rodoanel, uma das obras que fazem parte do 

acordo entre Vale e governo de MG 

A consulta pública do edital foi lançada nesta sexta-feira (5), um dia após a assinatura do 

documento. | http://glo.bo/2Z0wi2K 

 

G1 | Ministro da Infraestrutura inaugura trevo de Xapetuba no Triângulo Mineiro e anuncia 

mais obras na região 

Após mais de uma década, entre entroncamento nas BRs 452 e 365, entre os municípios de 

Uberlândia e Monte Alegre de Minas, fica pronto. Prefeitos e deputados participam da 

cerimônia; investimento foi de R$ 7 milhões. | http://glo.bo/36VukoS 

 

G1 | Trechos das Avenidas João XXIII e Joaquim Nelson serão interditados para obras da 

rede de esgoto 

Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro serão executados serviços para ampliação da rede de esgoto de 

Teresina. Trechos ficarão interditados das 22h às 8h. | http://glo.bo/3q3y6UK 

 

G1 | Mesmo sem placas e iluminação, motoristas usam avenida no Crato antes do fim das 

obras 

As obras em andamento, mas moradores já utilizam o espaço para a prática de exercícios e 

relatam medo de acidentes. | http://glo.bo/3tFli9m 
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G1 | Obras do BRT alteram trânsito na Avenida ACM a partir deste sábado; confira detalhes 

Haverá restrições ao tráfego e fechamento de retornos na região. As mudanças devem durar 

cerca de 30 dias. | http://glo.bo/3cTvHZ5 

 

G1 | Início das obras do Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi, AL, é autorizado 

Prazo de conclusão é de dois anos após começo da construção. Operação vai ser concedida a 

empresa privada. | http://glo.bo/2Lx0bEN 

 

G1 | Trecho da Rua Paraibuna, em São José dos Campos, passa por interdição para obras 

Interdição será de quatro dias. A Prefeitura disponibilizou rotas alternativas aos motoristas. | 

http://glo.bo/2N9eHmu 

 

G1 | Estrutura de Cristo Redentor desaba em Paracatu durante obras 

Queda foi de madrugada e ninguém se feriu. Prefeitura notificou empresa responsável pela 

construção da estátua, orçada em R$ 1 milhão; empresa alegou que motivo foram fortes 

ventos. | http://glo.bo/3cTwol9 

 

G1 | Obras começam em 13 pontos para restabelecer fluxo de água na seca da Baía de 

Chacororé (MT) 

O objetivo é recuperar as condições ambientais e sanar as possíveis causas da diminuição do 

nível do volume de água na baía. | http://glo.bo/3cUY1dh 

 

Governo Federal | Em Minas, Governo entrega o novo Trevo de Xapetuba 

Obra foi retomada em 2019 com a assinatura do primeiro contrato de concessão rodoviária da 

atual gestão. | https://bit.ly/2LvNwC0 

 

Gazeta Web | JHC vai retomar obra parada do Centro de Iniciação do Esporte 

Construção teve início em 2020 após oito anos de espera mas foi abandonada no 2° semestre 

pela gestão passada. | http://glo.bo/3rBX1ir 

 

Correio Braziliense | Obras vão deixar duas faixas da Ponte JK fechadas no fim de semana 

Interdições na via que leva ao Plano Piloto ocorrerá entre as 22h desta sexta (5/2) e a manhã de 

segunda-feira (8/2). Faixa reversa funcionará na pista de sentido Lago Sul, para desafogar o 

trânsito. | http://bit.ly/3tJLiQI 

 

Correio Braziliense | Início da construção do terminal do Itapoã tem previsão este 

semestre 

A empresa vencedora do processo licitatório é a Construteq Construções Terraplanagem e 

Equipamentos. Obra está orçada em R$ 3.180.171,13. | http://bit.ly/3cVA2uy 

 

Correio Braziliense | Obras do Exército pelo país são alavanca militar para infraestrutura 

Exército agiliza obras pelo Brasil, na construção e manutenção de rodovias, ferrovias, barragens 

e aeroportos. Em entrevista ao Correio, generais de Engenharia e Construção destacam 

preocupação com meio ambiente ao listar próximos desafios. | http://bit.ly/2Oc2dLt 

 

Estradas | Rodovias do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, são recuperadas 

De acordo com o DER-MG, obras se concentraram em trechos da LMG-737, da MG-223, da MG-

188 e da MG-190. | http://bit.ly/3rCqf0z 

 

Estradas | ES-358 será pavimentada pelo DER Capixaba com recurso de R$ 59 MI 

De acordo com o governo do Espírito Santo, serviços contemplam 33 quilômetros da via, entre 

Vila Valério e Guaxe (Linhares). | http://bit.ly/2LySttO 
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Estradas | Concessionária conclui obras em dois acessos da Freeway (BR-290) 

De acordo com a ViaSul, estruturas estão localizadas nos kms 32 e 80, em Santo Antônio da 

Patrulha e Gravataí, respectivamente. | http://bit.ly/3q9wUzg 

 

Estradas | Obras interditam a BR-163/MS em pontos alternados 

De acordo com a concessionária, há pontos onde as equipes inplantarão a operação “Pare e 

Siga”. | http://bit.ly/3rHhDGf 

 

Estradas | Via Dutra (BR-116) tem trechos em obras até domingo (7) 

De acordo com a concessionária, locais em obras são entre os Kms 163 e 171, pista expressa; e 

na região entre Barra Mansa e Porto Real, no RJ. | http://bit.ly/2LAPOjr 

 

Estradas | Via Dutra (BR-116) tem obras de reparos no pavimento em Guarulhos (SP) 

De acordo com a NovaDutra, serviço será realizado até domingo (7), esquema ‘Pare e Siga’ não 

interferirá na pista expressa. | http://bit.ly/370aGbf 

 

Estradas | Bahia Norte realiza obras na BA-093 até domingo (7) 

De acordo com a concessionária, objetivo é conservar a infraestrutura das rodovias, 

contribuindo com a segurança e mobilidade dos usuários. | http://bit.ly/3p0QvjL 

 

Estradas | Via Anhanguera (SP-330) recebe obras de recuperação em Jundiaí 

De acordo com a concessionária AutoBAn, serviços serão realizados nesta terça (2) e quarta (3), 

das 22h às 5h. | http://bit.ly/3a401OI 

 

Estradas | Concessionária inicia obra de contenção de Talude na Via Dutra, no RJ 

De acordo com a NovaDutra, além de recuperar o terreno, serão implantadas canaletas e 

escadas hidráulicas para o escoamento da água da chuva, em Barra Mansa. | 

http://bit.ly/3q5YNbm 

 

Estradas | BR-116 tem obras de conservação no acesso a Porto Alegre (RS) 

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

realizados entre 9h e 16h. | http://bit.ly/2N8XXMk 

 

Agência Brasília | Avançam as obras de sete novas UPAs 

Iges-DF paga construtoras e negocia débitos. Com recursos de R$ 46 milhões, trabalhos estão 

gerando 1,7 mil empregos. | https://bit.ly/3aQr0wd 

 

Agência Brasília | Onze novos estacionamentos para Taguatinga 

São 380 vagas para dar mais conforto à população, evitando fila dupla e bloqueio de vias. 

Pedestre também ganhou 7,1 mil m² de calçadas. | https://bit.ly/2MTjwAF 

 

Agência Pará | Setran inicia obras de conservação e manutenção da PA-463, no sudeste do 

Pará 

Estrada garante o escoamento de grande parte da produção do grão de Santana do Araguaia e 

Santa Maria das Barreiras. | http://bit.ly/36X39dp 

 

Agência Pará | Novo sistema de abastecimento de água em Castanhal já tem 45% das 

obras concluídas 

O presidente da Cosanpa, José Antonio De Angelis, e o vice-prefeito Ênio Monteiro 

inspecionaram obras do projeto, que deve beneficiar quase 65 mil usuários. | 

http://bit.ly/3aJLLd6 
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Notícias do Acre | Na presença de prefeitos, Gladson Cameli anuncia mais de R$ 140 

milhões em investimentos para o Alto Acre 

Estão previstos a construção do Anel Viário de Brasileia, a recuperação de ramais rurais e a 

melhoria do hospital regional, entre outras dezenas de ações. | http://bit.ly/3p4Ycp1 

 

Notícias do Acre | Governador visita obras do Hospital João Câncio Fernandes e assina 

ordem de serviço para obras na estrada de Sena Madureira   

O projeto está em fase final de planejamento. | http://bit.ly/3q6sfho 

 

Notícias do Acre | Governo do Estado dá continuidade a obras de infraestrutura no Vale do 

Juruá 

Galerias são construídas ao longo da AC-407. | http://bit.ly/2MQfskL 

 

Estado de Minas | Reaproximação do Congresso com Minas Gerais pode destravar obras 

União de líderes políticos de MG a partir da eleição de Rodrigo Pacheco para o comando do 

Senado pretende agilizar demandas antigas. | https://bit.ly/2YYMl1d 

 

Estado de Minas | Obras em pista do Move interditam parte de avenida de BH no fim de 

semana 

Passageiros devem ficar atentos ao embarque e desembarque nas estações e alterações de 

pontos na região central. |  

http://bit.ly/3jAKmJV 

 

Estado de Minas | Obras vão deixar bairros na região da Pampulha sem água neste 

domingo 

A Copasa informou que o abastecimento será normalizado na noite do mesmo dia (7/2). \ 

https://bit.ly/2Z1SmKE 

 

Estado de Minas | Brumadinho: acordo com Vale vai financiar obras de infraestrutura em 

MG 

Além de demandas dos atingidos, indenização de R$ 37,68 bilhões deve ser utilizada em 

intervenções como o Rodoanel e a conclusão de Unidades Básicas de Saúde. | 

http://bit.ly/3jwRHu5 

 

Estado de Minas | Em reunião com Zema, prefeitos reivindicam obras para o Leste de 

Minas 

Foram solicitadas intervenções em estradas, além da manutenção de leitos UTI COVID-19 SUS 

em Governador Valadares. | https://bit.ly/36YLzWm 

 

MidiaMax | Com obras na pista, Aeroporto da Capital terá voos somente a partir das 13h 

Estão previstas 13 chegadas e decolagens. | http://bit.ly/2LBz1Nd 

 

MidiaMax | Prefeitura retoma obras em ruas que ficam tomadas por lama em dia de chuva 

em Campo Grande 

Projeto tem obras de recapeamento e de contenção de enchentes na região do Seminário. | 

http://bit.ly/2MNobnG 

 

MidiaMax | Obras do Aquário ganham novas frentes e mais uma licitação deve ser lançada 

Prazo para conclusão do centro pode ser afetado após reabertura de certame. | 

http://bit.ly/2LB8bop 

 

MidiaMax | Concessionária destina R$ 2,5 milhões para fundo social aplicar em obras de 

bairros 

Publicação está no Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira. | http://bit.ly/3aIaq1u 

 

http://bit.ly/3p4Ycp1
http://bit.ly/3q6sfho
http://bit.ly/2MQfskL
https://bit.ly/2YYMl1d
http://bit.ly/3jAKmJV
https://bit.ly/2Z1SmKE
http://bit.ly/3jwRHu5
https://bit.ly/36YLzWm
http://bit.ly/2LBz1Nd
http://bit.ly/2MNobnG
http://bit.ly/2LB8bop
http://bit.ly/3aIaq1u


 

 

MidiaMax | Agesul revoga licitação de obras no distrito de Amandina em Ivinhema 

Objetivo do certame era a contenção do processo erosivo e de rede de drenagem de águas 

pluviais. | http://bit.ly/3cWtTOJ 

 

Engeplus | Prefeitura de Criciúma investe mais de R$ 8,2 milhões na construção de duas 

novas escolas 

Escolas Municipais Filho do Mineiro e Amaro João Batista atenderão 800 alunos. | 

http://bit.ly/3aS3pez 

 

Engeplus | Rodovia Luiz Rosso começará a ser revitalizada na próxima semana 

Prefeitura de Criciúma adquiriu um novo equipamento e pretende recuperar diversas vias. | 

http://bit.ly/3rQ0ydl 

 

Engeplus | Rua Santo Antônio ficará em meia pista a partir das 12 horas desta quinta-feira 

A interrupção parcial irá permitirá o acesso de caminhões às obras de um empreendimento. | 

http://bit.ly/3jz1tM1 

 

Engeplus | Nova frente de trabalho deve acelerar ainda mais as obras do Binário no bairro 

São Luiz 

Por enquanto, o comércio na localidade funciona normalmente. | http://bit.ly/2Z2BvHm 

 

Engeplus | Autorizado início de obras para nova Unidade de Saúde na Próspera 

Drenagem de ligação entre Vila Zuleima e Laranjinha também foi deliberada. | 

http://bit.ly/2Z3Ej73 

 

Engeplus | Weber se reúne com adjunto da Casa Civil e pede retomada das obras na Serra 

do Corvo Branco 

Deputado também levou ao Estado demandas da área da educação. | http://bit.ly/3tIk792 

 

Engeplus | Serra do Rio do Rastro: fim de semana sem restrições e trânsito totalmente 

liberado 

A previsão é de que as obras sigam até maio de 2021. | http://bit.ly/36YoVgE 

 

Engeplus | Hospital São José inaugura nova capela 

Espaço enaltece a vida de São José e fortalece a fé dos colaboradores, pacientes, médicos. | 

http://bit.ly/3qceePq 

 

DCMais | Primeira máquina da ampliação da Klabin em Ortigueira entrará em operação no 

3º trimestre 

Apenas durante as obras a previsão é gerar 9 mil empregos e após o início da operação a 

estimativa é de que sejam criadas 1,5 mil vagas diretas e indiretas. | https://bit.ly/3tFVda1 

 

Diário do Litoral | Obras do novo Centro de Especialidades Médicas chegam à reta final em 

Bertioga 

Nesta etapa, estão sendo realizados os serviços de elétrica, hidráulica, pintura, colocação de 

pisos e revestimento dos banheiros e da parte externa do prédio. | http://bit.ly/3rAUEwm 
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