
 

 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

 

- 1º a 9 de janeiro  

 

 

 SITES DE TCs 

 

TCE-PA | Comissão das Contas de Governo faz visita técnica às obras do Mangueirão 

Com o sentido de subsidiar a análise das Contas de Governo 2021, mais especificamente 

quanto às questões de investimentos em obras realizados pelo Governo do Estado, a Comissão 

das Contas de Governo 2021 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizou, no dia 

27 de dezembro de 2021, visita técnica às obras do Estádio Olímpico do Pará, mais conhecido 

como Mangueirão, localizado em Belém. | https://bit.ly/3q5NmTn 

 

TCE-ES | São Mateus: suspenso pregão para prestação de coleta, transporte, tratamento e 

destinação de resíduos 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) determinou a suspensão do pregão 

eletrônico 085/2021, que seria para a contratação de empresa especializada para prestação de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos do Hospital Doutor 

Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), localizado em São Mateus. | https://bit.ly/3JNMmuW 

 

 

 

 SITES DE NOTÍCIAS 

 

DNIT | DNIT avança com serviços de construção e manutenção no Rio Grande do Norte 

Obras proporcionam melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para os usuários. 

| https://bit.ly/3n9LqY4 

 

DNIT | Em Roraima, o DNIT avança nas obras de restauração da BR-174/RR 

Execução de programas como BR-legal e PROARTE, também foram destaques no estado. | 

https://bit.ly/3F9TzSw 

 

DNIT | DNIT conclui importantes obras de infraestrutura no Ceará em 2021 

Serviços de manutenção e restauração das rodovias federais também avançaram no estado. | 

https://bit.ly/3q9FTmd 

 

DNIT | Em Mato Grosso do Sul, 2021 foi marcado por obras de melhorias nas rodovias 

federais sob jurisdição do DNIT 

Com serviços de pavimentação e revitalização, Autarquia garantiu maior trafegabilidade às 

estradas e mais segurança aos usuários. | https://bit.ly/3qbzFm6 

 

DNIT | Início das Obras do Contorno Rodoviário de Brasiléia e Epitaciolândia é destaque 

em 2021 no Acre 

O estado tem 100% da malha rodoviária federal coberta com contratos de manutenção. | 

https://bit.ly/34ppBNE 
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Governo Federal | Em três anos, Governo Federal finaliza mais obras de infraestrutura 

esportiva que todas as gestões anteriores 

Entre 2019 e 2021, foram quase quatro mil instalações entregues à população. | 

https://bit.ly/333buxk 

 

Governo Federal | Governo Federal fechou 20% dos lixões existentes no Brasil 

Agenda Ambiental Urbana avança com o fechamento de lixões a céu aberto e fortalecimento da 

cadeia de coleta e reciclagem de resíduos. | https://bit.ly/3FegDzw 

 

Governo Federal | Governo Federal fecha 2021 com 108 obras entregues e 39 ativos 

concedidos à iniciativa privada 

Em cenário de restrição orçamentária, Governo Federal avançou na entrega de 

empreendimentos com recursos públicos e na atração de investimentos privados. | 

https://bit.ly/3Fbn6uY 

 

Governo Federal | Obra da segunda ponte de Foz do Iguaçu chega a 73% de execução 

Ministro da Infraestrutura e diretor-geral do DNIT vistoriaram o andamento do projeto que liga 

o Brasil com o Paraguai. | https://bit.ly/3th6Fvb 

 

R7 | Volume de obras nas instalações esportivas cresce e chega a 4 mil entregues à 

população 

Municípios de várias partes do Brasil podem retomar o incentivo ao esporte de base com as 

novas estruturas. | https://bit.ly/3HNQjy6 

 

R7 | ES terá obras em rodovias e pontes que vão beneficiar 15 cidades 

Ao todo são 12 obras, e outros dois projetos de implantação e reabilitação de rodovias e 

construção de pontes. | https://bit.ly/3nb5ZDr 

 

R7 | Emanuel destaca que gestão retomou mais de 126 km de obras de pavimentação 

encontradas paralisadas 

Em sua primeira live semanal realizada na quinta-feira (6), o prefeito Emanuel Pinheiro lembrou 

que sua gestão foi a responsável por retomar e entregar obras de pavimentação que, travadas 

há mais de 10 anos, geravam prejuízos aos cofres públicos e desgastes à população. | 

https://bit.ly/3zGT7dh 

 

R7 | Emanuel Pinheiro entrega 45 obras para saúde em 60 meses à frente da Prefeitura de 

Cuiabá 

Os investimentos para Saúde pública de Cuiabá foram destaque na primeira live semanal 

realizada pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, na tarde desta quinta-feira (6). |  

 

Gazeta Web | Governo Federal investe mais de R$ 9 milhões em obras de infraestrutura 

turística em praias de Alagoas 

Pelo menos três praias de municípios alagoanos serão contempladas, visando oferecer uma 

melhor experiência aos turistas que devem visitar o estado. | https://bit.ly/3JXdCXW 

 

Gazeta Web | Quintella critica cadeira gigante na orla, mas é cobrado por conclusão de 

obras do Alagoinhas 

Seguidores questionaram secretário por demora na conclusão da obra do Marco Referencial. | 

https://bit.ly/3HMJD39 

 

Correio Braziliense | Obras do Itapoã Parque 67% concluídas: complexo deve ficar pronto 

este ano 

Empreendimento entregará 12.112 moradias populares. Até março, governador espera 

entregar, ao menos, duas mil unidades. | https://bit.ly/3qbUqhy 
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Estradas | Acesso em Marília, na SP-294, é liberado com término de obra em viaduto 

De acordo com a concessionária Eixo SP, manutenção de ala de contenção causou interferências 

no tráfego em dezembro passado. | https://bit.ly/3r5vPdp 

 

Estradas | Obras na Raposo Tavares provocam interdições, em Salto Grande (SP) 

De acordo com a concessionária Cart, serviços fecharão acesso neste sábado (8), das 8h às 

17h. Motoristas devem redobrar a atenção. | https://bit.ly/3JTrySW 

 

Estradas | Obras de melhorias na marginal Bauru na SP-225 alteram tráfego local, em 

Bauru 

De acordo com a concessionária Cart, “Operação Simulado” – que vai orientar motoristas ao 

novo traçado – terá início na primeira quinzena de janeiro. | https://bit.ly/333Ansz 

 

Estradas | Novos projetos do DER do Paraná envolvem obras viárias de R$ 2,1 bilhões 

De acordo com o Órgão, iniciativas em andamento preveem duplicação, terceiras faixas, 

restauração e execução de obras de arte especial em todas as regiões do Estado. | 

https://bit.ly/3HLm9eI 

 

Metrópoles | Túnel, viadutos e imóveis: GDF entregará 44 obras em 2022. Veja lista 

O Governo do DF pretende inaugurar UPAs, escolas, túnel, viadutos e outras construções em 

2022, último ano deste mandato de Ibaneis. | https://bit.ly/3HQ1dn2 

 

Agência Brasília | Licitação para obras no SOF Sul será em 9 de fevereiro 

A estimativa é que sejam investidos R$ 49 milhões e gerados cerca de 400 empregos. | 

https://bit.ly/3tg1RWG 

 

Agência Brasília | Licenciamento de obras cresce 20% durante 2021 

Mais de 2,2 mil alvarás de construção foram emitidos ao longo do ano, atenuando a crise 

provocada pela pandemia. | https://bit.ly/3JYtFEQ 

 

Agência Brasília | Ponte sobre o Rio Melchior interditada para obras 

A interdição do fluxo de veículos será necessária para execução de serviços de reforço na 

passagem. Os trabalhos devem durar uma semana. | https://bit.ly/3F8LL3l 

 

Agência Brasília | R$ 3,5 bilhões que se transformam em 1,4 mil obras para o DF 

Governo encerra 2021 com 721 inaugurações nas 33 regiões administrativas, entre unidades 

de saúde, viadutos e escolas. | https://bit.ly/3q8EvAk 

 

Agência Brasília | Começa obra do Terminal Rodoviário do Sol Nascente 

Serão investidos mais de R$ 3,5 milhões na obra, que vai gerar 200 empregos e beneficiar 

cerca de 20 mil pessoas. | https://bit.ly/34C7YKP 

 

G1 | Bom Prato de Suzano ficará fechado a partir desta segunda-feira para obras de 

revitalização 

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o serviço deve seguir até 

sexta-feira (14). | https://glo.bo/3fnkqAl 

 

G1 | Nova etapa de obras em rodovia de Jundiaí tem início nesta segunda-feira 

Motoristas devem ficar atentos, pois haverá alteração nos bloqueios existentes no trecho entre 

os quilômetros 64 e 62, na pista sentido Anhanguera (SP-330). | https://glo.bo/3qc8gAw 

 

G1 | Motoristas devem reduzir a velocidade nas rodovias sergipanas que estão em obras, 

alerta Sedurbs 

De acordo com a secretaria, os locais ainda vão receber uma segunda camada de asfalto e 

sinalização. | https://glo.bo/3qaGtQN 
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G1 | Obras interditam acesso na Raposo Tavares em Salto Grande neste domingo 

Intervenção que inicialmente estava prevista para este sábado (8), será feita das 8h às 17h do 

domingo (9). | https://glo.bo/3JXzMt0 

 

G1 | Prefeitura de SP gastou menos do que o previsto com obras antienchentes em 2021 

Município informou que tinha R$ 445 milhões previstos para gastar nas obras de drenagem, 

desses pagou R$ 229 milhões e outros R$ 371 milhões já foram empenhados. | 

https://glo.bo/3nae37u 

 

G1 | Trechos das zonas Norte e Oeste são interditados para obras em Ribeirão Preto, SP 

Bloqueios acontecem nesta quinta-feira (6) nas avenidas Thomaz Alberto Whately e 

Educandário. Veja rotas alternativas. | https://glo.bo/3FcZp5H 

 

G1 | Rua Santo Antônio tem trecho interditado para obras em Juiz de Fora 

O fechamento ocorre entre as ruas Barão de Cataguases e Paula Lima e a previsão é de 

liberação na tarde de quinta-feira (6). | https://glo.bo/3zFpqtl 

 

G1 | Operação Pare e Siga é realizada em rodovias da região para obras no pavimento 

Trabalho seguem até sábado (8), das 7h30 às 18h. Recuperação ocorre em trechos da Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e na SPA-592. | https://glo.bo/337Ed3U 

 

G1 | Rua do Bairro Santa Cândida é interditada para obras da Cesama em Juiz de Fora 

A previsão é de que as intervenções sejam concluídas até a próxima sexta-feira (7). | 

https://glo.bo/3HJpR8w 

 

G1 | Prefeito e equipe técnica visitam obras do terminal hidroviário que será administrado 

pelo município 

Operação do terminal será integrada com o porto do DER para dar mais segurança e conforto 

aos usuários. | https://glo.bo/3FbDYBO 

 

G1 | Maringá pretende criar praia artificial, com obras começando em 2022 

Prefeito disse que obra será feita com parte do superávit que o município teve em 2021. 

Governo não informou estimativa de investimento nem prazo para conclusão do parque. | 

https://glo.bo/3FfQK2d 

 

G1 | Obras em Uberlândia: balanço aponta mais de 80 intervenções no município em 2021 

Segundo a Prefeitura, 38 trabalhos estão concluídos e 43 em processo de construção, 

recuperação, adequação e conclusão. Veja quais são eles e outras informações. | 

https://glo.bo/3na89n5 

 

G1 | Obra de construção da nova sede do Posto de Saúde do Bairro Primavera é retomada 

em Divinópolis 

Serviço era para ter sido entregue no segundo semestre de 2021. Nova previsão é em abril, 

segundo a Prefeitura. | https://glo.bo/3GiO3P6 

 

G1 | Segunda etapa da obra de prevenção de enchentes da Avenida Vilarinho é concluída 

A área é um dos pontos críticos da capital mineira quando há chuva forte. | 

https://glo.bo/3f3nrpc 

 

G1 | Startup organiza reciclagem de resíduos sólidos e oferece incentivo financeiro para 

estimular coleta em SP 

Negócio conecta ecopontos a empresas que são obrigadas a dar destinação correta ao lixo. 

Faturamento no 1º semestre de 2021 chegou a R$ 2 milhões. | https://glo.bo/33lbh8B 
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Notícias do Acre | Deracre avança na obra da rampa de acesso do Rio Caeté em Sena 

Madureira 

A construção tem sido realizada com recursos de R$ 1 milhão assegurados por meio de 

emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick. | https://bit.ly/3HO1dDW 

 

Notícias do Acre | Obra de reforma e ampliação do Pronto-Socorro de Rio Branco deve ser 

entregue em março 

A intervenção é de responsabilidade do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra). | https://bit.ly/3FbtyCw 

 

Agência Pará | Governo do estado trabalha na recuperação de trecho da PA-453, em 

Santarém, oeste paraense 

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), iniciou neste 

domingo (9), a obra de recuperação do trecho do quilômetro 4 da rodovia PA-453, em 

Santarém, oeste paraense, que teve uma cratera aberta devido às fortes chuvas na região na 

última sexta-feira (07). | https://bit.ly/3HS2Lgg 

 

Agência Pará | Canal do Tucunduba: em fase de conclusão, obras vão beneficiar cerca de 

300 mil pessoas 

Iniciado na década de 1990, o projeto de macrodrenagem no canal do Tucunduba, em Belém, 

se arrastou por décadas. | https://bit.ly/32ZgW4r 

 

Agência Pará | Obras de urbanização da orla e construção de muro de arrimo avançam em 

Salinópolis 

O projeto, executado pelo governo do Estado, é fundamental para fomentar o turismo, a 

principal vocação econômica do município da costa atlântica paraense. | https://bit.ly/32ZWxfA 

 

Agência Pará | Governo do Pará, por meio da Setran, prossegue com obras de reconstrução 

da PA-124 

No sentido Salinópolis a Santa Luzia, as obras de reconstrução devem finalizar ainda este 

semestre. | https://bit.ly/3ncYPyH 

 

Agência Pará | Comitiva faz visita técnica às obras do Terminal Hidroviário de Santarém 

Considerado o porto mais moderno do Brasil, o Terminal vai atender mais de 310 mil 

habitantes da região do Baixo Amazonas e Calha Norte. | https://bit.ly/3GlbDe4 

 

Agência Pará | Ananindeua cresce em mobilidade, educação e cidadania com obras do 

Governo do Pará 

Pavimentação e drenagem de mais de 50 ruas, reconstrução de quatro escolas e a entrega da 

primeira Usina da Paz fazem parte do pacote de obras do Estado para o 2º maior município da 

RMB, que completa 78 anos hoje. | https://bit.ly/3FcITCE 

 

Agência Pará | Estado investe em obras de infraestrutura e mobilidade urbana em 

Ananindeua 

Município celebra, nesta segunda-feira (03), 78 anos de história com execução de serviços que 

trazem perspectiva de melhorias no sistema viário. | https://bit.ly/3f6SwbB 

 

Agência Pará | Governo avança nas obras de requalificação da rodovia BR-316 

Nessa fase de obras, as equipes de trabalhadores se dividem em várias frentes, dando 

continuidade ao projeto que visa dar a estrutura necessária para a implantação do sistema 

integrado de transporte, o BRT Metropolitano. | https://bit.ly/3tfDVmm 
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Agência Estadual de Notícias do Paraná | Detran investe em tecnologia, obras e ações 

educativas para aprimorar os serviços 

Entre as ações estão o novo portal, que disponibiliza mais de 130 serviços, obras de reforma e 

ampliação e a construção de uma minicidade para educação no trânsito voltada às crianças. | 

https://bit.ly/335EVif 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Governo investiu cerca de R$ 86 milhões em 

obras de saúde pública em 2021 

Foram autorizados R$ 42,9 milhões para 80 obras de construção, R$ 40,6 milhões para 270 

ampliações e reformas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e R$ 3 milhões para obras em 

hospitais municipais. | https://bit.ly/3zK9vtJ 

 

Agência Estadual de Notícias do Paraná | Avanço institucional e obras no sistema prisional 

do Paraná marcam o ano de 2021  

Em diálogo com a Secretaria estadual da Segurança Pública, o Deppen seguiu neste ano com os 

pontos estratégicos da pasta, que busca pela valorização dos agentes penitenciários, 

futuramente policiais penais, e também no avanço da instituição, com obras e revitalizações 

nas unidades. | https://bit.ly/3qbTo4X 

 

Agência de Notícias do Paraná | Corpo de Bombeiros do Paraná moderniza gestão e aplica 

R$ 53 milhões em obras 

Corporação atua com base em um planejamento para os próximos 15 anos, com o objetivo de 

modernizar a administração, e recebe investimentos em viaturas e obras, além de reforçar as 

ações de prevenção. | https://bit.ly/3HQgAvI 

 

Estado de Minas Gerais | Uberlândia: Obra para corrigir cratera no Anel Viário ainda não 

tem prazo 

Asfalto cedeu na última semana e, de acordo com DER-MG, o trabalho de reconstrução da pista 

só poderá acontecer com condições climáticas favoráveis. | https://bit.ly/3Feo61N 

 

Estado de Minas Gerais | PBH conclui obra de estrutura para reduzir enchentes na Avenida 

Vilarinho 

Foi construída uma caixa de captação dos escoamentos superficiais (caixa de captação) para 

drenar água da chuva. | https://bit.ly/33mJc0n 

 

Portal Correio | Em 2022, Soledade terá R$ 10 milhões em emendas e recursos próprios 

para investir em obras e ações 

O município de Soledade recebeu cerca de R$ 4 milhões em emendas impositivas para a 

realização de obras de infraestrutura, educação e saúde em 2022. | https://bit.ly/34oNYuT 

 

São Roque Notícias | Inicia obra do novo retorno da Raposo que dará acesso ao Granada e 

Barreto em Mairinque 

A Prefeitura de Mairinque anunciou por volta das 14h20 desta quarta-feira, 05, em coletiva de 

imprensa no local da construção, o início da obra do novo retorno no km 66 da rodovia Raposo 

Tavares em Mairinque. | https://bit.ly/3JVuxKp 

 

São Roque Notícias | Prefeito de Ibiúna anuncia pacotão de obras para 2022 

As obras serão executadas tanto com convênios estaduais, quanto federais, conseguidos junto 

a deputados parceiros da gestão Paulinho Sasaki e dos secretários municipais, além de recursos 

próprios. | https://bit.ly/3q9jK7w 

 

 

 

 

https://bit.ly/335EVif
https://bit.ly/3zK9vtJ
https://bit.ly/3qbTo4X
https://bit.ly/3HQgAvI
https://bit.ly/3Feo61N
https://bit.ly/33mJc0n
https://bit.ly/34oNYuT
https://bit.ly/3JVuxKp
https://bit.ly/3q9jK7w


 

 

São Roque Notícias | Obra de retorno em Mairinque, entre a Barreto e Granada, vai custar 

R$ 34 milhões; veja o projeto 

O Governo do Estado de São Paulo confirmou que a obra de retorno na Estrada do Sertanejo em 

Mairinque, entre a Barreto e Granada, começa amanhã, 05, e custará R$ 34 milhões. | 

https://bit.ly/3JW36QL 

 

Engeplus | Confer executará o segundo lote das obras de desassoreamento da Barra do 

Camacho 

Proposta da empresa foi homologada após a vencedora desistir da licitação. | 

https://bit.ly/3f5nqRo 

 

Engeplus | Barra do Camacho: Carlos Moisés autoriza nesta sexta-feira início das obras de 

desassoreamento 

Licitação foi parcialmente homologada após desistência de uma das empresas vencedoras. | 

https://bit.ly/3JVpqtF 

 

Correio do Estado | Em ano de eleição, prefeitura acelera obras em Campo Grande 

Entre as obras que prometem ser entregues em 2022 estão drenagem e pavimentação no Nova 

Lima e no Rita Vieira. | https://bit.ly/3335Xa2 

 

Campo Grande News | Bairro Rita Vieira recebe 8,5 km de asfaltamento e outros 5 km de 

drenagem 

O projeto prevê no total 24,7 km de manta asfáltica. | https://bit.ly/33jRAxF 

Campo Grande News | Obras incorporam conceito “Estrada Viva” no Parque dos Poderes 

Secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, mostra as adaptações em vídeo no Instagram. | 

https://bit.ly/3HPRsoE 

 

Campo Grande News | Obra contra erosão em córrego na região do Parque dos Poderes 

está em fase final 

Para finalização completa, faltam apenas plantio de mudas e pavimentação de uma via, 

segundo governo. | https://bit.ly/3HNK9xY 

 

Campo Grande News | Reviva interdita a Rua Trindade nesta terça-feira para obra de 

recapeamento 

A Rua Montese também será fechada parcialmente, no trecho entre as avenidas Noroeste e 

Fábio Zahran. | https://bit.ly/3r5bchi 

 

Campo Grande News | Entre depredação e desperdício de dinheiro público, obra completa 

3 décadas 

Prefeitura pretende iniciar reforma da ala cultural até março de 2022. | https://bit.ly/33hhL8c 

 

Campo Grande News | Prefeitura irá realizar força-tarefa para impedir descarte irregular 

de lixo 

Ações a serem desenvolvidas vão desde instalação de placas até rondas para aplicar multas. | 

https://bit.ly/3GbqffT 
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