
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO- 

SITE DO IBRAOP  ______________ 

IBRAOP | TCU debate os impactos da pandemia nos setores da infraestrutura 
Entre os dias 5 e 14 de maio, uma série de quatro debates virtuais (webinários) sobre os 
desafios da pandemia da Covid-19 para os setores de infraestrutura do país. Os webiná-
rios fazem parte do Programa Coopera, ação especial do TCU criada para o enfrenta-
mento do problema. As inscrições são abertas a todos os interessados | https://bit.ly/
3b95lNW 

IBRAOP | Ibraop irá realizar Webinar gratuito, no dia 13 de maio, sobre aplicabilida-
de da Lei n. 13.979/20 
“O que observar da contratação e execução de obras e serviços de engenharia em tem-
pos de pandemia?”. É esse o tema do Webinar que será realizado pelo Ibraop no dia 13 
de maio, quarta-feira, às 17h (horário de Brasília) | https://bit.ly/2SAJI2N 

IBRAOP | Coronavírus: Ibraop publica nota técnica sobre amplitude e aplicabilidade 
da Lei 13.979/20 
A Nota Técnica sobre a Aplicação da Lei 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do surto de coronavírus, traz o entendimento do Ibraop no que diz respeito a obras e 
serviços de engenharia e possui 24 tópicos | https://bit.ly/3cJzF33 

IBRAOP | IBRAOP integra comissão responsável por parecer técnico sobre obras pú-
blicas em tempo de pandemia 
O presidente e a diretora de Comunicação do Ibraop, Anderson Uliana Rolim (TCE-ES) e 
Adriana Cuoco Portugal (TCDF) – além de outros auditores de Tribunais de Contas – inte-
gram Comissão Especial designada pelo Conselho Nacional dos Presidentes de Tribunais 
de Contas (CNPTC) | https://bit.ly/2VulwRq 

IBRAOP | Diretor Técnico do Ibraop participa de debate virtual nesta quinta, dia 23 
“Como os órgãos de controle externo devem atuar neste momento de crise?” é o debate 
virtual que conta com a participação do diretor técnico do Ibraop, Pedro Jorge Rocha de 
Oliveira. Denominado “PPP War Room”, o debate será realizado em ambiente virtual e 
transmitido ao vivo no dia 23 de abril, às 17h | https://bit.ly/34ZiKGY 

SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

Metrópoles DF | Tesourinhas são liberadas no fim da Asa Norte após obras 
Nas quadras 15/16 Norte, as pistas já foram abertas para a circulação de veículos. Outras 
estruturas serão abertas nesta semana | https://bit.ly/3cq0uJQ 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Jornal de Brasília DF | Finalizada a revitalização das tesourinhas 
Primeiro lote é entregue a população | https://bit.ly/2STm8i0 

Jornal de Brasília DF | Tesourinhas da Asa Norte passam por mutirão de limpeza 
Trabalho foi feito nesta sexta-feira (1/5) pela Novacap e SLU no conjunto das quadras 
7/8 da Asa Norte. | https://bit.ly/2WlvnJS 
 
Metrópoles DF | Coronavírus: MPC quer que TCDF fiscalize testes em massa 
Órgão ingressou com representação criticando problemas em unidades básicas de saúde, 
como falta de EPIs e aparelhos essenciais para doença | https://bit.ly/2SW35nf 
 
Metrópoles DF | Hospital de Campanha do Mané: MPC quer fiscalização permanente 
de contratos  
Órgão ingressou com pedido no TCDF após o Metrópoles revelar que dono de uma das 
empresas do projeto responde por organização criminosa | https://bit.ly/35RhfuU  
 
ISTO É | Investimento em obra pública é aposta para pós-crise do coronavírus  
O Ministério da Infraestrutura elabora uma lista de obras prioritárias para serem tocadas 
com recursos da União como resposta mais rápida e objetiva para gerar emprego e dar 
um tranco no motor parado da economia, quando a crise na saúde gerada pelo novo co-
ronavírus arrefecer. | https://bit.ly/2LmyHho 
 
Gaúcha ZH RS | Prefeitura relaxa contrapartidas para viabilizar concessões do Parque 
Harmonia, Orla e Mercado Público 
Projetos foram remodelados para se tornarem atraentes a investidores mesmo com a in-
certeza pós-coronavírus | https://bit.ly/3cAW3Mx 

Estadão | A retomada de obras públicas e suas dificuldades 
O plano de concessões para a iniciativa privada segue inalterado, mas o ministério entende 
que é preciso um esforço adicional para impulsionar a economia após a crise | https://
bit.ly/2AnkgHX 
 
ISTO É | Incertezas da covid-19 fizeram Camargo Corrêa Infra parar obra da EDP no em 
SC 
Apesar da sinalização favorável do governo ao por a construção civil dentro dos setores con-
siderados essenciais, empresários do segmento de infraestrutura ainda demonstram preocu-
pação com o destino dos projetos. | https://bit.ly/2xSRfmm 

Folha de São Paulo | Plano de retomada do governo prevê criação de 1 milhão de em-
pregos com obras públicas 
Batizado de Pró-Brasil, programa será conduzido pelo general Walter Braga Netto | 
https://bit.ly/2xSqgHx 
 
Folha de São Paulo | Equipe econômica quer condicionar gasto com obra pública a ajuste 
fiscal 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Paulo Guedes quer reestruturar carreiras do funcionalismo e acelerar a pauta de privatiza-
ções, que travou com o coronavírus | https://bit.ly/35T4sbf 

 
Gaúcha ZH RS | Como ficaram as obras públicas em Porto Alegre desde o início do dis-
tanciamento social 
Melhorias que dependiam do trânsito aceleraram, enquanto outras avançaram em menor 
ritmo | https://bit.ly/3fLFxeD 
 
Jovem Pan | Construção civil espera manter atividades na pandemia 
O setor imobiliário de São Paulo começou a sentir os efeitos da pandemia da Covid-19. Após 
bom início de trimestre do ano, o mês de abril revela uma queda 65% nas vendas, de acordo 
números do Secovi, o Sindicato da Habitação | https://bit.ly/2YTlcxR 
 
CBN Curitiba | Obras públicas poderão ser monitoradas por vídeo. Projeto segue hoje 
para aprovação 
De acordo com a medida, devem ser monitoradas obras com custo igual ou superior a R$ 1,5 
milhão e a quantidade de câmeras deve ser indicada “no projeto básico que integra o edital 
de licitação”. As despesas “de aquisição, instalação e manutenção das câmeras ficarão a 
cargo da contratada”. | https://bit.ly/35OP3ZA 
 
Jovem Pan | Ministro da Infraestrutura garante continuidade de obras públicas apesar da 
pandemia 
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o cronograma de obras 
do governo federal continuará sendo seguido, apesar da pandemia do novo coronavírus. | 
https://bit.ly/3dFpehx 
 
UOL | Governo libera R$ 16,5 mi em aposta de Rogerio Marinho no choque com Guedes 
Ministro Rogério Marinho tem visão conflitante com Paulo Guedes (Economia), que defende 
ajuste nas contas públicas | https://bit.ly/2Wofr9G 
 
VEJA | O Brasil que não parou: a nova realidade dos projetos de infraestrutura 
Em meio à pandemia de Covid-19, Tarcísio Gomes de Freitas tem relatado a interlocutores as 
boas perspectivas quanto ao andamento de processos de concessões | https://bit.ly/
2WKfv2B 
 
Gazeta Web | 'Lockdown' começa em Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro 
Niterói multará em R$ 180 quem descumprir regra, que vale pelo menos até sexta-feira (15), 
mas pode ser prorrogada | https://glo.bo/2yFKmW6 
 
AC 24 horas | Governo cria comitê que vai acompanhar e garantir a pronta execução de 
obras públicas 
De acordo com o decreto, o comitê vem para garantir a necessidade de geração de emprego 
e renda e o aquecimento da economia e tem como objetivo permitir mais celeridade e efi-
cácia no alcance de resultados. | https://bit.ly/2TcrVPV 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Agência de Notícias do Paraná | Obras do Governo nos municípios terão unidade de iden-
tificação visual 
Todos os projetos realizados nos municípios com recursos operados pela Secretaria do Desen-
volvimento Urbano e de Obras Públicas e Paranacidade serão identificados por placas de 
obras, placas de inauguração e adesivos produzidos a partir de um único projeto de identifi-
cação visual. | https://bit.ly/2ztteTu  
 
Agência de Notícias do Paraná | 107 municípios vão investir R$ 116 milhões em obras e 
equipamentos 
Em menos de um mês, o Paranacidade, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Ur-
bano e de Obras Públicas, encaminhou às prefeituras de 107 municípios paranaenses um to-
tal de 153 editais de autorização para licitação de obras e para a aquisição de bens e servi-
ços. As autorizações foram dadas do dia 18 de março para cá. | https://bit.ly/2Z0x41b 

Correio Braziliense DF | "Não posso aumentar imposto para fazer obra pública", diz Gua-
ranys 
Auxiliar de Guedes disse que investimentos do pós-coronavírus precisa caber no orçamento 
público | https://bit.ly/2zw9T3M 
 
G1 AC | Há 5 anos sem vagas em cemitérios de Rio Branco, obra de R$ 18 milhões do 
novo espaço nunca saiu do papel  
Em 2014, o município chegou a informar que construiria um novo espaço. Apenas o Mo-
rada da Paz, que é particular ainda vende terras. | https://glo.bo/3cmHHis 
 
G1 SE | Governo de Sergipe anuncia novo decreto e amplia ponto facultativo nas re-
partições públicas  
Decreto também reforça a autorização para o funcionamento das atividades de constru-
ção civil para obras públicas consideradas essenciais. | https://glo.bo/2YRpKoo 
 
G1 SE | Veículo cai de ponte em construção entre os municípios de Santa Rosa de 
Lima e Divina Pastora 
Condutora do veículo e passageiro foram socorridos e encaminhados para hospitais da 
capital. | https://bit.ly/3cmnucC 

G1 SE | Pesquisa aponta que praias do Saco, Abaís e Caueira apresentaram trechos 
com erosão extrema 
Estudo da UFS mapeia a erosão e outros eventos no Litoral Sul de Sergipe. | https://
glo.bo/2Llu5s0 

G1 SE | Obra de recapeamento amplia binário na Avenida Hermes Fontes em Aracaju 
Alteração passa a ser entre a Edélzio Vieira de Melo e o cruzamento da Hermes Fontes 
com a Gonçalo Rollemberg Leite | https://glo.bo/2SWv7ib 
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G1 SE | Emsurb divulga calendário de serviços de coleta domiciliar de objetos acu-
mulados na capital  
Os interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas resi-
dências. | https://glo.bo/3dzrMxy  
 
G1 SE | TCE determina que órgãos públicos de Sergipe informem sobre gastos no 
combate à Covid-19 em até 24h 
O não cumprimento das novas exigências poderá levar o gestor responsável a responder 
a processo de auto de infração. | https://glo.bo/2WnSqDW 

G1 SE | Reservatório de água da Deso pega fogo no município de Amparo do São 
Francisco  
Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado. Companhia investiga o que aconteceu. | 
https://glo.bo/2zvwUns 
 
G1 TO | Trecho da BR-153 segue interditado para obras de reparo em cratera 
PRF explica que trânsito vai fluir a cada 30 minutos para que os serviços não sejam in-
terrompidos. Homem morreu ao tentar desviar de buraco. | https://glo.bo/2xTTrdt  
 
G1 PA | Terminal Hidroviário de Curuá deve beneficiar mais de 14 mil moradores de-
pois da conclusão das obras  
Novo porto já está com mais de 86% das obras concluídas. O terminal será o quarto porto 
entregue pelo governo na região do Baixo Amazonas. | https://glo.bo/2Wp8F3v  
 
G1 PA | MPF e MPPA pedem suspensão de licenças e obras por fraude em licencia-
mento do porto do Maicá  
Também foi pedido à Justiça que a Atem’s Distribuidora seja obrigada a pagar indeniza-
ção por danos morais coletivos e a demolir construções. | https://glo.bo/35UrxdJ 

MG1 | MG Móvel continua acompanhando obra em córrego de Igarapé  
Moradores estão otimistas com andamento das intervenções. | https://bit.ly/2STte5O 
 
Centro-Oeste de Minas MG | Prefeitura de Bambuí inicia obras de recuperação dos 
estragos causados pela chuva 
Trabalhos de recuperação da Avenida Emanuel Dias começaram na semana passada. 
Temporal foi registrado em fevereiro, causou prejuízos, estragos e vários pontos de ala-
gamentos. |  https://glo.bo/2YUROHC 
 
CETV 2ª Edição CE | Liberado mais um trecho da obra na Avenida Alberto Craveiro 
Obra foi paralisada com 80% de execução | https://bit.ly/2SWl3Ws  
 
MG2 Triângulo e Alto Paranaíba | Obras do novo viaduto da Avenida Monsenhor Eduardo 
sobre a BR-365 em Uberlândia estão em andamento | https://glo.bo/3buje9W 
 
TV Globo MG | Quase três meses após fortes chuvas que destruíram BH, obras conti-
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nuam na avenida Tereza Cristina  
Avenida é importante ligação entre Belo Horizonte e Contagem e ficou castigada por 
causa das chuvas de janeiro. | https://glo.bo/2WL0ZaO 
 
G1 AM | Constantino Nery tem trânsito liberado com avanço na obra do complexo 
viário Ministro Roberto Campos 
O trecho da avenida com a rua João Valério, que está em fase de escavação, etapa que 
deve ser concluída nos próximos 10 dias, segue interditado. | https://glo.bo/2Woygtt 

G1 Campinas e Região | Rotatória da Av. John Boyd Dunlop é interditada para obra do 
BRT, em Campinas; veja desvios  
Segundo a Emdec, interdição deve durar 30 dias e tem como objetivo a execução de pa-
vimento nos retornos que fazem parte do Corredor BRT Campo Grande. | 
https://glo.bo/2WOlm6S 
 
G1 Campinas e Região | Emdec interdita acesso à rotatória no Jardim Novo Campos Elí-
seos, em Campinas, para obras do BRT 
Área entre as vias Piracicaba e Ruy Rodriguez será bloqueada para serviços de drenagem e 
execução do pavimento de concreto. Trabalhos devem durar 60 dias, diz empresa. | https://
glo.bo/2yL1Os0 
 
G1 Sorocaba e Jundiaí | Linhas de ônibus terão itinerários alterados por conta de obras 
do BRT em Sorocaba 
Conversão dos ônibus e veículos grandes que vêm da Avenida Itavuvu, via Rua Major Gambe-
ta, para acessar a Avenida Ipanema em direção ao Centro será bloqueada. | https://glo.bo/
2zqtdj4 

G1 MT | MPE investiga obra do Hospital da Criança em Rondonópolis  
Suspeita de sobre preço | https://glo.bo/3buyR17  
 
MTTV 1ª Edição Cuiabá | Depois de muita espera, obra é retomada em bairro de Si-
nop 
Moradores reclamam da lentidão de obra de pavimentação | https://bit.ly/3fAWCra 
 
G1 MT | Governo de MT adia licitação para a retomada da obra do hospital Júlio Mül-
ler  
A abertura das propostas estava prevista para ocorrer durante sessão pública, mas foi 
adiada em razão de problemas técnicos do sistema do portal de compras, do governo fe-
deral. | https://glo.bo/3dwbllq  

G1 MT | Governo de MT anuncia retomada das obras do Hospital Central e prevê gas-
tos de R$ 102 milhões para construção 
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A construção do Hospital Central, lançada em 1984, foi pensada com o objetivo de pro-
porcionar um atendimento de referência em alta complexidade nas especialidades de 
traumatologia, ortopedia e urgência e emergência de trauma. | https://glo.bo/
3cmB5AE  
 
G1 PA | Obras no anel viário do Jutaí estão em fase final e cerca de 90% dos serviços 
já foram executados 
O anel viário contempla diretamente os bairros Área Verde, Jutaí e São José Operário. | 
https://glo.bo/35NZ09O 
 
G1 PA | Cosanpa inicia obra de substituição da tubulação da travessa Mauriti, em Belém 
Serão substituídos 1.033 metros da rede no trecho entre a Rua Nova e a Avenida Marquês de 
Herval. | https://glo.bo/2Lj1mEj 
 
G1 PB |  Exército e Dnit assinam termo para retomada de obras de triplicação na 
BR-230, na Paraíba  
Trabalhos, que estavam paralisados desde 2019, serão retomados no trecho localizado 
entre os quilômetros 2 e 10 da rodovia. | https://glo.bo/3dwbIfO  
 
G1 PB | Ministro autoriza retorno imediato de obras na BR-230 paradas desde 2019 
na Paraíba  
Ordem de serviço assinada pelo ministro da Infraestrutura na terça-feira (5) autorizou 
retomada da obra pelo Exército. Previsão é de que trabalhos só comecem no dia 15 de 
maio. | https://glo.bo/3cqXVHp  
 
G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Prefeitura de Araxá autoriza início das obras de res-
tauração da igreja de São Sebastião  
O prédio, que é tombado pelo Ipham, estava fechado desde 2016 e deve ser reaberto 
dentro de 12 meses. | https://glo.bo/3fDco53  
 
G1 AP | Asfalto cede em obra recém concluída na ponte sobre a Lagoa dos Índios em 
Macapá 
Governo interditou o local e fez manutenção | https://glo.bo/2LkaLeG 
 
G1 AP | Casas seguem ameaçadas com obra inacabada há 4 anos em Macapá; cratera 
abriu no local 
Problema ocorre na Av. Álvaro Carvalho Barbosa, no bairro Jardim Felicidade. Semob disse 
que instalação de drenagem na via está no cronograma da prefeitura. | 
https://glo.bo/2SRZUwE 
 
Diário TV 1ª Edição SP | Alvo de reclamações há anos, Estrada Duchen, em Suzano, 
recebe obras  
Moradores reclamam de problemas de alagamento e condições da via. |  https://glo.bo/
3bpFpOc  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G1 AL | Obra da Casal interdita rua na Jatiúca, em Maceió, por 30 dias 
Problemas no coletor da região tem provocado alagamentos e entupimentos. Primeira 
etapa vai bloquear trânsito na rua Soldado Eduardo dos Santos. | https://glo.bo/
2xQddGy  
 
G1 Caruaru PE | Barragem de Ipanema I recebe obra emergencial em Águas Belas 
Previsão é a de que os serviços sejam concluídos dentro de 45 dias. | 
https://glo.bo/2LnBXZO 
 
G1 PE | Deputado federal Sebastião Oliveira é alvo de operação da PF sobre desvio 
em obras na BR-101 no Grande Recife 
Irregularidades, segundo as investigações, ocorreram à época em que o parlamentar do 
PL era secretário de Transportes de Pernambuco. | https://glo.bo/2YUd4wQ 
 
G1 TO | Obras de duplicação em avenidas no norte e sul de Palmas são iniciadas 
Mudança no tráfego deve beneficiar áreas comerciais e residenciais. Segundo a Prefeitu-
ra, previsão é que as obras sejam finalizadas em quatro meses. | https://glo.bo/2yNWzrx 
 
G1 SP | TCE pede que Hospital Emílio Ribas explique atraso de obra que ampliaria leitos 
iniciada em 2014 
UTI do Instituto Emílio Ribas chegou a 100% de ocupação, governo adicionou 10 novos leitos e 
prometeu outros 10 até a próxima semana; hospital teria 130 a mais se uma reforma iniciada 
em 2014 tivesse sido concluída. | https://glo.bo/3bnCXYz 
 
G1 SP | MP de Contas de SP pede que contrato de obra no Emílio Ribas seja julgado irre-
gular; reforma deveria ter sido entregue em 2016 
Hospital referência em infectologia teria 130 leitos a mais para combater pandemia de Co-
vid-19 se a reforma iniciada em 2014 tivesse sido concluída. | https://glo.bo/2Abrpuz 

G1 Bauru e Marília SP | Obras interditam trechos da Rodovia Marechal Rondon em Bauru 
Interdição será parcial para serviços de melhoria na via. Obras | https://glo.bo/3duZ3Ka 
 
G1 Ribeirão Preto e Franca | Prefeitura de Ribeirão Preto assina obra de R$ 1,7 milhão 
para concluir UPA Oeste e promete inauguração para agosto 
Prédio da UBDS no bairro Sumarezinho foi fechado na gestão Dárcy Vera, em 2015, para re-
forma. Gestão será feita por Organização Social e custo mensal está estimado em R$ 1,9 mi-
lhão, diz secretário. | https://glo.bo/2yDqNOc 
 
G1 SP | Hospital em obras há mais de 5 anos faz falta em meio à pandemia na Zona Leste 
de SP  
Moradores de Ermelino Matarazzo pedem reabertura de hospital Menino Jesus. Secretário de 
Saúde conversará com a comunidade sobre a situação. | https://glo.bo/2LlScH6 
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G1 Santos| População pode acompanhar obra na Ponte dos Barreiros em tempo real 
Site da Prefeitura de São Vicente (SP) mostra, ao vivo, o andamento da obra emergencial. | 
https://glo.bo/3cpjckQ 
 
Bom Dia Rio RJ | Com obras atrasadas, hospitais de campanha do RJ ficam com canteiros 
parados neste domingo 
Governo havia prometido entregar todas as unidades no fim de abril. Justiça deu prazo de 10 
dias pra que todos os leitos dos hospitais de campanha entrem em operação. | https://glo.-
bo/3buzJCV 
 
Bom Dia DF |Obra dos banheiros do Setor Comercial Sul está em fase final 
A reforma teve início em março deste ano, principalmente para que as pessoas sem-teto ti-
vessem um lugar pra fazer a higiene no período de pandemia. | https://bit.ly/3dCKwfG 
 
Bom Dia DF | Obra de asfalto é abandonada em Taguatinga 
Serviço era feito na QNL, que continua cheia de buracos. | https://bit.ly/2X0zTwD 
 
Meio Dia Paraná – Londrina | Sanepar antecipa obra para tentar acabar com racionamen-
to de água 
Moradores da região metropolitana de Curitiba têm sofrido com desabastecimento | 
https://bit.ly/35OMkiS 
 
JPB 2ª Edição (TV Paraíba) |  Obra do hospital de campanha em Campina Grande está na 
reta final 
Prefeitura garante que unidade deve ficar pronta até segunda-feira, em Campina Grande. | 
https://bit.ly/35Uqfj8 
 
Boa Noite Paraná – Londrina | Obra é entreguem, mas moradores ainda não podem usar 
em Londrina 
Ponte da avenida Soiti Taruma apresentou problemas um dia após a inauguração | https://
bit.ly/2Wl4RAk 
 
Boa Noite Paraná – Londrina | Obra de revitalização do lago Cabrinha entra na reta final 
Lago sofria com assoreamento e presença de plantas aquáticas | https://bit.ly/2SWfbwo 
 
Boa Noite Paraná – Curitiba | Obra em rápida de Curitiba deixa o trânsito lento 
Recuperação do asfalto interdita parte da via. | https://bit.ly/2Z0xyEa 
 
PITV 1ª Edição | Obra de esgotamento iniciada em 2005 é retomada em Floriano 
Obra foi iniciada há 15 anos. | https://bit.ly/35ORKKE 
 
PITV 1ª Edição | Buraqueira em obra na BR-343 dificulta passagem de veículos 
Obra parada dificulta ainda mais vida de caminhoneiros | https://bit.ly/3coXAoJ 
 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://glo.bo/3cpjckQ
https://glo.bo/3buzJCV
https://bit.ly/3dCKwfG
https://bit.ly/2X0zTwD
https://bit.ly/35OMkiS
https://bit.ly/35Uqfj8
https://bit.ly/2Wl4RAk
https://bit.ly/2SWfbwo
https://bit.ly/2Z0xyEa
https://bit.ly/35ORKKE
https://bit.ly/3coXAoJ


Jornal Anhanguera 1ª Edição GO | Obra do Hospital de Campanha é concluída em Rio 
Verde 
São 100 leitos para tratar pacientes com Covid-19. | https://bit.ly/2SWoTPt 
 
JMTV 1ª Edição | Motoristas sofrem com obra inacabada no Parque Athenas II 
As obras de escavação para colocar tubos da rede coletora de esgoto não foram concluídas e 
agora dificultam o tráfego. | https://bit.ly/2LiOiP5 
 
JAM 2ª Edição AM | Enfermaria de Presidente Figueiredo recebe obra de readequação 
Nova ala em hospital necessita de ajustes para funcionamento | https://bit.ly/3dC3brT 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