
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 08 a 14 de fevereiro de 2021 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

DNIT | DNIT entrega mais 77,6 quilômetros de pista pavimentada na BR-235/BA 

Serviços no lote 2 da rodovia baiana promovem maior trafegabilidade entre os estados da 

Bahia, Sergipe e Pernambuco. | http://bit.ly/2ZlAslW 

 

DNIT | BR-356/RJ: DNIT conclui obras de restauração na Travessia Urbana de Itaperuna 

Serviços executados trazem conforto e segurança para motoristas, pedestres e ciclistas. | 

https://bit.ly/37e1P5J 

 

DNIT | DNIT segue com obras de drenagem no Contorno de Barra do Garças, na BR-070/MT 

Empreendimento vai trazer mais qualidade de vida para a população e melhorar o trânsito de 

veículos. | https://bit.ly/2ZhkoBF 

 

DNIT | DNIT executa obras de restauração em trecho da BR-156/AP 

Autarquia realiza os serviços entre os km 400,60 e km 425 da rodovia. | http://bit.ly/2ZlQso1 

 

DNIT | DNIT realiza uma série de obras de manutenção ao longo de rodovias do Estado do 

Pará 

Serviços, atualmente, contemplam a BR-155/PA e a BR-230/PA. | https://bit.ly/2Ny9JzV 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-MG | TCEMG abre portal de acompanhamento das obras públicas para a sociedade 

O Sisop foi desenvolvido para substituir o antigo Geo-Obras, plataforma utilizada pelo TCE para 

consulta das obras públicas. | http://bit.ly/3qoA0zq 

 

TCE-MT | Por irregularidades em obra da MT-251, Pleno determina ressarcimento de R$ 2,5 

mi aos cofres públicos 

Por unanimidade, o Pleno determinou o ressarcimento ao erário no montante de R$ 2,5 milhões 

por parte da empresa Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda. e pelo fiscal de contrato 

da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT) à época, bem como aplicou multa aos 

responsáveis. | https://bit.ly/3dfjUUS 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Fux cria grupo de trabalho dos três poderes para agilizar retomada de obras 

paralisadas 

Comitê deverá propor alternativas para destravar obras públicas interrompidas em todo o país. 

Retomada deve ocorrer sem prejudicar combate à Covid-19, diz presidente do STF e do CNJ. | 

http://glo.bo/2NvpBDi 
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G1 | Obras do BRT interditam trecho da Avenida Presidente Juscelino em Campinas 

Bloqueio começa nesta segunda-feira (15), na altura da Rua Professora Maria Cecília Tozzi, e vai 

até 5 de março; veja os desvios programados. | http://glo.bo/3aonlXA 

 

G1 | Trânsito em trechos da tv. Castelo Branco e av. Bernardo Sayão são desviados para 

obras 

Interdições devem ser mantidas até segunda-feira (15). | http://glo.bo/2N1sRGY 

 

G1 | Parte da Avenida Souza Naves, em Ponta Grossa, é interditada para obras 

Trecho urbano da BR-373 passará por obras nas pistas principais, tendo o trânsito desviado 

para as marginais da rodovia. Serviços devem ser concluídos até o fim de 2021. | 

http://glo.bo/3ajgG0S 

 

G1 | Quatro bairros de Gurupi terão interdições para obras na rede de esgoto durante o 

carnaval 

A cidade não terá eventos durante o período e manteve o ponto facultativo para os servidores 

públicos. | http://glo.bo/3u1P1cz 

 

G1 | Com previsão de entrega para o meio do ano, obras do BRT são alvo de reclamações 

em Campinas 

Iniciada em 2017, intervenção teve um investimento de R$ 450 milhões. Em entrevista à EPTV, 

secretário de Infraestrutura afirmou que obra deve ser finalizada até o meio do ano. | 

http://glo.bo/3rSUGjp 

 

G1 | Em ação, MP acusa omissão em relação a supostas irregularidades em obras de 

parque em Limeira 

Para a Promotoria, gestores deveriam ter ajuizado ação judicial para cobrança de ressarcimento 

de valores aos cofres públicos. Acusados negam irregularidades. | http://glo.bo/3qpfKxD 

 

G1 | Três bairros de Ponta Grossa podem ficar sem água no sábado (13) por causa de 

obras da Sanepar 

Obras de interligações de redes serão realizadas na Rua Visconde de Nacar, entre as ruas XV de 

Novembro e a Dr. Colares, das 9h às 17h. | http://glo.bo/3amEFw8 

 

G1 | Trânsito na av. Augusto Montenegro sofre desvio para obras de manutenção 

Serviços de manutenção na avenida vão durar 30 dias em duas etapas. | http://glo.bo/3jVGJyf 

 

G1 | MPMG faz vistoria técnica em obras de construção do Hospital Regional de Juiz de 

Fora 

Ação teve o objetivo de verificar a atual situação da edificação, tendo em vista o recente 

anúncio do Governo de Minas Gerais de que as obras os hospitais regionais serão retomadas. | 

http://glo.bo/3pnqg7d 

 

G1 | Rodovia SP-193 é interditada para obras entre Jacupiranga e Eldorado, SP 

Obras emergenciais são no km 8,9. Motoristas contam com duas opções de desvio no local. | 

http://glo.bo/3pncCkC 

 

G1 | Lava Jato: Cinco pessoas são condenadas por crimes em obras na Refinaria Abreu e 

Lima 

Presidente, diretor e representante da Alusa Engenharia foram condenados pela Justiça Federal, 

além de dois ex-funcionários da Petrobras, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. | 

http://glo.bo/3jSz7wt 
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G1 | Obras de construção da nova Rodoviária de Salvador são iniciadas no bairro de Águas 

Claras 

Previsão é que construção dure cerca de 24 meses. Atualmente, os serviços como 

terraplanagem e limpeza do terreno estão em andamento no local, às margens da BR-324. | 

http://glo.bo/3aooi29 

 

G1 | Abertas inscrições para mais de 2,2 mil vagas para atuar nas obras do VLT de 

Salvador; veja como se cadastrar 

Inscrições serão realizadas até 28 de fevereiro. Oportunidades são para pedreiro, carpinteiro, 

eletricista, montador de andaime, operador de empilhadeira, servente de obra, operador de 

guindaste, entre outras. | http://glo.bo/3plqk7h 

 

G1 | Rodovia SP-101, trecho de Elias Fausto, tem interdições para obras de viaduto nesta 

quinta 

Bloqueio acontece a partir das 9h e segue até 17h entre os quilômetros 30 e 34 da rodovia. 

Obra faz parte dos trabalhos de implantação da duplicação da pista. | http://glo.bo/3arYcvn 

 

G1 | Moradores reclamam de óleo na pista por causa de obras em Periperi; 10 acidentes 

foram registrados nesta quarta-feira 

Sete carros e três motos derraparam na via somente na manhã desta quarta (10) e um homem 

precisou de atendimento médico. | http://glo.bo/2OIPqAz 

 

G1 | Equipes dão início às obras de escoramento do camelódromo atingido por incêndio 

em Rio Preto 

Mais de 160 lojas populares foram totalmente destruídas por chamas. Prefeitura contratou 

empresa por mais de R$ 843 mil. Comerciantes serão realocados para a praça Praça Jornalista 

Leonardo Gomes. | http://glo.bo/3ao3vvO 

 

G1 | Rodoanel: 200 famílias de Betim e Contagem serão retiradas de casa para conclusão 

das obras 

Desapropriação deverá custar R$ 1,2 bilhão, segundo o governo de Minas Gerais. Projeto faz 

parte do acordo fechado com a Vale para reparar danos causados por rompimento de barragem 

em Brumadinho. | http://glo.bo/2OxLpia 

 

G1 | Prefeitura retoma obras na Orla do Porto em Cuiabá e previsão é concluir até abril 

A reforma da Vila Cuiabana está orçada em mais de R$ 1 milhão. | http://glo.bo/3qnNtYl 

 

G1 | Governo de SP inicia obras de ampliação na interligação entre Metrô e monotrilho na 

estação Vila Prudente 

Serão instalados novos banheiros, escadas rolantes e espaço comercial mais amplo para 

receber passageiros após extensão das linhas. | http://glo.bo/37fYnHU 

 

G1 | Rodoanel: governo de Minas Gerais prevê início das obras em 2023 e entrega daqui a 

cinco anos 

Projeto vai custar R$ 4,5 bi, sendo que R$ 3,5 bi serão bancados pela Vale, como prevê o 

acordo fechado com o governo para reparação da tragédia em Brumadinho. | 

http://glo.bo/3psd5BL 

 

G1 | Inundações do Ribeirão Arrudas serão resolvidas apenas com obras no Córrego 

Ferrugem, diz Sudecap 

Superintendente do órgão participou de entrevista, ao vivo, no Bom Dia Minas desta segunda 

(8). | http://glo.bo/3jUSFR4 

 

 

 

http://glo.bo/3aooi29
http://glo.bo/3plqk7h
http://glo.bo/3arYcvn
http://glo.bo/2OIPqAz
http://glo.bo/3ao3vvO
http://glo.bo/2OxLpia
http://glo.bo/3qnNtYl
http://glo.bo/37fYnHU
http://glo.bo/3psd5BL
http://glo.bo/3jUSFR4


 

 

R7 | Fux e Guedes abrem reunião de projeto para destravar obras 

Existem cerca de 14 mil obras paralisadas por todo o país, no valor de mais de R$ 200 bilhões, 

segundo levantamento do TCU. | http://bit.ly/37jX2zT 

 

Governo Federal | Governo entrega mais 77,6 quilômetros de pista pavimentada na BR-

235/BA 

Além de mais segurança, obras promoverão a integração do sertão do norte baiano aos estados 

da Bahia, Sergipe e Pernambuco. |  https://bit.ly/2OHVppl 

 

Governo Federal | Concluídas obras de restauração na Travessia Urbana de Itaperuna 

Obra na BR-356/RJ é uma das principais vias de ligação entre o Noroeste, Norte Fluminense e 

cidades de Minas Gerais. | https://bit.ly/37gO86h 

 

Governo Federal | Governo autoriza início de obras na linha ferroviária de Natal (RN) 

Também foram anunciados investimentos em Recife (PE) e João Pessoa (PB). | 

https://bit.ly/3b7ntKm 

 

Agência Brasil | CNJ prepara plano para retomar quase 4 mil obras paradas 

Programa unirá Executivo e Judiciário para destravar projetos. | http://bit.ly/3qt97dC 

 

Gazeta Web | CNJ impulsiona programa que pode destravar obras paradas em Alagoas 

Segundo levantamento da CGU e do TCU, existem 31 obras paralisadas no estado, boa parte 

delas na área de saneamento e recursos hídricos. | http://glo.bo/2N8BejS 

 

Correio Braziliense | GDF entrega obras em Brazlândia 

A população de Brazlândia recebeu, ontem, três obras realizadas pelo Governo do Distrito 

Federal (GDF). | http://bit.ly/3anGx7L 

 

Correio Braziliense | CNJ prepara plano para destravar obras paradas no país 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 14 mil obras paralisadas no país, 

que somam R$ 144 bilhões de investimento público. | http://bit.ly/2ZkmpNO 

 

Estradas | ECO101 libera nesta sexta (12) trecho duplicado na BR-101/ES/BA 

De acordo com a concessionária, obras realizadas entre Viana e Guarapari geraram 400 novos 

empregos, diretos e indiretos; investimentos foram de R$150 milhões. | http://bit.ly/2NoUucF 

 

Estradas | Obras na Serra das Araras (RJ), na Dutra, exige atenção dos motoristas 

De acordo com a concessionária NovaDutra, serviços serão na pista de descida, neste domingo 

(14); tráfego será desviado para a pista de subida, que vai operar em mão dupla. | 

http://bit.ly/3s0Dus3 

 

Estradas | Concessionária avança na manutenção da BR-163, no MS 

De acordo com a concessionária responsável, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia. 

| http://bit.ly/37fEu3C 

 

Estradas | Concluída a obra de restauração na BR-356, na Travessia Urbana de Itaperuna 

(RJ) 

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

proporcional segurança a motoristas, pedestres e ciclistas. | http://bit.ly/3jQ8Grc 

 

Estradas | Estradas do interior de SP terão obras de recuperação na próxima semana 

De acordo com a concessionária Renovias, serviços serão realizados, entre 7h30 e 17h, em 

várias rodovias sob sua administração. | http://bit.ly/3qsapFJ 
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Estradas | BR-163/MS tem bloqueios parciais para obras nesta quinta-feira (11) 

De acordo com a concessionária responsável, serviços ocorrem em pontos distintos da rodovia. 

| http://bit.ly/3rXM62N 

 

Estradas | Obras concluídas na MS-223 proporciona mais segurança aos usuários 

De acordo com o governo sul-mato-grossense, serviços no trecho que liga Costa Rica a 

Figueirão, ainda vai encurtar em até 80 km o percurso da cidade para Campo Grande. | 

http://bit.ly/3qniwTW 

 

Estradas | Obras nas BRS 158 e 262 recuperam 15,5 quilômetros de pista, em SP 

De acordo com o DNIT, serviços vão garantir melhorias no transporte de produtos 

agropecuários e mercadorias industrializadas entre SP e MS. | http://bit.ly/3rW2UXV 

 

Estradas | Acesso a SP-294, em Pompeia, tem operação “Pare e Siga” para obras 

De acordo com a concessionária responsável, fresagem e recomposição serão executadas até 

sábado (13). | http://bit.ly/3amRCWC 

 

Estradas | Via Dutra (BR-116) tem obras de recuperação no Vale da Paraíba (SP) 

De acordo com a concessionárai NovaDutra, serviços irão ocorrer entre os kms 67 e 63 da pista 

expressa, no sentido Rio de Janeiro, e no trevo localizado no km 65. | http://bit.ly/2NvydtC 

 

Estradas | Trechos da BR-210, no Amapá, recebe obras de conservação 

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

visam dar mais segurança aos usuários. | http://bit.ly/3qo9pm3 

 

Agência Brasília | Colônia Agrícola Sucupira terá rede de esgoto tratado  

Com 72% dos serviços concluídos, obra custou mais de R$ 6 milhões e gerou cerca de 400 

empregos. Cinco mil moradores serão beneficiados. | https://bit.ly/2N8eIHT 

 

Agência Brasília | Governo investe R$ 32 mi na Avenida Paranoá 

Licitação das obras saiu no DODF desta sexta (12). Serviços contemplam drenagem, 

pavimentação e acessibilidade, gerando 150 novos empregos. | https://bit.ly/2OGiZmm 

 

Agência Brasília | Asfalto chega em mais 8,2 km da DF-001 

Trecho entre a DF-430 e DF-220, em Brazlândia, beneficia 40 mil produtores rurais e 35 mil 

motoristas, que trafegam no local todos os dias. | https://bit.ly/3quZETi 

 

Agência Pará | Cinco rodovias recebem obras de conservação e manutenção em três 

regiões do Pará 

Serviços são realizados nas PAs-279, 287, 449, 406 e 242, que ficam no sudeste, nordeste e 

Grande Belém. | http://bit.ly/3dkKw7c 

 

Agência Pará | Rodovia Mário Covas passa por serviços de conservação e manutenção 

Equipes da Setran executam tapa-buracos, limpeza lateral e desobstrução de bueiros ao longo 

da via. | http://bit.ly/2OKL9wz 

 

Notícias do Acre | Pavimentada e sinalizada, estrada de acesso a Mâncio Lima é entregue 

por Gladson 

O investimento foi de R$ 4,2 milhões. | http://bit.ly/2NBRlGI 

 

Notícias do Acre | Em Sena Madureira, obras no prédio da Sefaz devem ser concluídas até 

o fim do mês 

As obras de reforma do prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) já estão 90% concluídas e 

devem ser entregues até o fim do mês. | http://bit.ly/2Nurm3U 
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Agências de Notícias do Paraná | Obras de 36 casas populares avançam em Itaguajé 

Projeto vai atender famílias em situação de vulnerabilidade social que pagam aluguel ou vivem 

em condições precárias na cidade. Investimentos são de R$ 2,1 milhões em recursos obtidos 

pelo Governo do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). | 

https://bit.ly/3jUEATu 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governador autoriza início das obras do Contorno Norte 

de Castro 

Com extensão de 15,62 quilômetros, o contorno conectará as rodovias PR-151 e PR-090. O 

projeto inclui um viaduto sobre a PR-151, uma ponte sobre o Rio Iapó e uma interseção em 

nível no entroncamento com a PR-090, além de rotatória no acesso à Castrolanda e um trecho 

de 2,5 quilômetros com terceira faixa. | https://bit.ly/3druesW 

 

Agência de Notícias do Paraná | Governo garante recursos para obras e programas nos 

municípios em 2021 

Tema foi tratado em encontro foi com prefeitos da Associação dos Municípios do Médio 

Noroeste do Estado do Paraná (Amenorte) e deputados estaduais, com o chefe da Casa Civil. A 

Casa Civil está promovendo reuniões de trabalho com todas as associações de municípios e 

deputados. | https://bit.ly/3rUdsXq 

 

Estado de Minas | PBH dá a largada para as obras da Avenida Vilarinho 

O melhor lance foi de R$124.632.054, 92 feito pela Conata Engenharia Ltda. | 

https://bit.ly/3aqgSeU 

 

Estado de Minas | Desabrigados do 1º de Maio culpam obras pelas enchentes; Prefeitura 

rebate 

Segundo a PBH, a causa das inundações foi o 'rompimento da rede de drenagem de interior de 

quarteirão no local'. | https://bit.ly/3jT1t9Q 

 

Estado de Minas | Pandemia é citada por atrasos em obras no setor elétrico 

A covid-19 já é apontada como a principal razão para o descumprimento de cronogramas e 

pedidos de revisão de contratos. | https://bit.ly/3dk8Ky8 

 

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 

 

MidiaMax | Após 40 dias de obras, ponte da Vazante do Jatobá é liberada para tráfego 

Travessia sobre o Rio Nabileque, em Corumbá, estava limitada desde o início do ano. | 

http://bit.ly/3qvixVS 

 

MidiaMax | Obras iniciam duplicação de rua que irá facilitar acesso ao Hospital São Julião 

Via se tornará alternativa de acesso ao centro para moradores do Jardim Anache. | 

http://bit.ly/3jUFjnD 

 

MidiaMax | CNJ prepara plano para retomar quase 4 mil obras paradas 

Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Ministério Público e 

o Poder Executivo, pretende destravar quase 4 mil obras inacabadas em todo o país. | 

http://bit.ly/3dhZcE3 

 

MidiaMax | Prefeitura define empresa para projeto de R$ 1,6 milhão de obras em 5 regiões 

de Campo Grande 

Etapa antecede contratação de construtora que executará pavimentação e recapeamento. | 

http://bit.ly/2OLSNGX 
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MidiaMax | Chuva dá trégua e obras da Ernesto Geisel que devem ser concluídas em 2022 

são retomadas 

Há quase um ano, encosta desmoronava e atrasava cronograma da obra prevista para terminar 

em 2020. | http://bit.ly/3qr2Oav 

 

MidiaMax | Ordens de serviço autorizam início de obras em três campi do IFMS 

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) assinou, nesta semana, contratos e ordens de 

serviço com as empresas vencedoras de licitações para a execução de obras de infraestrutura 

nos campi Aquidauana, Ponta Porã e Três Lagoas. | http://bit.ly/3jUkatI 

 

Engeplus | Após início das obras na rodovia Luiz Rosso, DTT pede atenção aos motoristas 

no trânsito 

Quase 12 quilômetros de via serão revitalizados. | http://bit.ly/3dfTl21 

 

Engeplus | Obras da UPA do Rio Maina seguem em ritmo acelerado 

Investimento é de mais de R$ 2 milhões. | http://bit.ly/2LVrxEO 

 

Diário do Litoral | Canal no bairro José Menino passa por obras emergenciais 

Os trabalhos devem ser concluídos até o final da próxima semana. | http://bit.ly/3asfZlK 

 

São Roque Notícias | Vereador de São Roque confere ação tapa buraco no bairro Paisagem 

Colonial Na última semana, após pedido do Vereador William Albuquerque, a Prefeitura 

disponibilizou uma equipe para realização da operação “tapa-buraco” no bairro Paisagem 

Colonial. | https://bit.ly/3pktZm0 
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