
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 15 de junho a 3 de julho - 

SITE DO IBRAOP  ______________ 

IBRAOP|Ibraop comemora 20 anos de fundação com homenagens, publicações e 
eventos on-line 
Para comemorar, uma série de atividades foram programadas de julho até o mês de no-
vembro, quando serão realizados um Webinar, no dia 23, seguido de um Ciclo de Pales-
tras, nos dias 24, 25 e 26 - ambos eventos on-line, em razão da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19) | https://bit.ly/2ZEZ5d5 

IBRAOP|Tribunal de Contas do Paraná se filiou ao Ibraop 
O TCE-PR é o mais novo filiado do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(Ibraop). A filiação foi aprovada por processo relatado pelo conselheiro presidente Nes-
tor Baptista, durante sessão em Plenário Virtual no último dia 21 de maio | https://
bit.ly/2NTv6c2 

IBRAOP|Contratos com destaque para obras e serviços de engenharia durante a pan-
demia é tema de debate virtual do Ibraop 
O Ibraop convida os Auditores de Controle Externo, servidores de Tribunais de Contas, 
Ministério Público e de demais órgãos responsáveis por controle externo e interno, de 
todas as esferas do poder, inclusive órgãos policiais, para assistir ao seu 2° Webinar | 
https://bit.ly/2BnmCa2 

SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

Metrópoles DF | Covid-19: 3,3 mil denúncias de fraudes e desvios atingem 12 esta-
dos e o DF  
Compra de respiradores e irregularidades em licitações centralizam problemas nas inves-
tigações em andamento. | https://bit.ly/2YSiLLk  
 
Metrópoles DF | Obra na Epig causa congestionamentos e falta de sinalização  
Investimento de R$ 6 milhões da Secretaria de Obras é para trocar todo o asfalto na re-
gião. | https://bit.ly/2YXCU2Z 
 
Metrópoles DF | Mesmo na pandemia, emissão de alvarás de construção pelo GDF 
cresceu 2.931% 
Em 2019, de janeiro a maio, foram aprovados 19 alvarás de habitações unifamiliares. No 
mesmo período de 2020, número subiu para 576. | https://bit.ly/3eXio7S 
 
Metrópoles DF | Novacap e GDF pagarão pensão vitalícia para brasiliense que caiu em 
bueiro  
Em função dos ferimentos da queda, o homem foi considerado deficiente e está impossi-
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bilitado de trabalhar, já que é mestre de obras. | https://bit.ly/38ms9Ki  
 
Metrópoles DF | Idealizada pela iniciativa privada, Praça das Avós é inaugurada na 
506 Sul  
Complexo parte do programa Adote Uma Praça e passou a funcionar nesta sexta-feira 
(19/09) como parte da revitalização da W3 Sul. | https://bit.ly/2YUggZi  
 
Metrópoles DF | PF: ex-ministro de Lula é alvo de operação contra fraudes na Ele-
tronuclear  
A investigação teve como base a delação premiada de dois lobistas ligados ao MDB, que 
foram presos em 2017. | https://bit.ly/2CUE1aP 
 
Metrópoles DF | Obra estimada em R$ 38 mi vai trocar asfalto por concreto na Via 
Estrutural 
As seis faixas da pista serão alvo da restauração, fruto de um convênio entre o DER-DF 
com a Terracap. | https://bit.ly/3eZ6ESs 
 
Metrópoles DF | GDF espera receber mais de R$ 73 milhões em verbas parlamentares 
Aprovada nos dois turnos, o texto prevê, ainda, a aplicação do montante no combate à 
pandemia do novo coronavírus. As verbas também serão destinadas à realização de obras 
públicas. | https://bit.ly/2YTVNUn 

Metrópoles DF | DF recebe parcela do socorro federal e investe R$ 20 milhões em 
urbanização 
A lei de socorro emergencial aos estados adotada em maio é destinada a compensar a 
perda de arrecadação. A utilização do dinheiro é livre. | https://bit.ly/3eUJEUJ 
 
Metrópoles DF | Outdoor que agradece obra no DF com foto de deputada distrital é 
retirado  
O outdoor que agradece uma obra pública com a imagem da deputada distrital Jaqueline 
Silva (PTB) ao lado do governador Ibaneis Rocha (MDB) foi retirado da entrada de Santa 
Maria. | https://bit.ly/3gprSt7  
 
Metrópoles DF | Arquiteto denuncia alterações em projeto original das placas de Bra-
sília 
Para autor das famosas sinalizações, que já foram expostas até no Museu de Arte Moder-
na de Nova York, "falta sensibilidade" com seu trabalho. | https://bit.ly/2VGFQ1M  
 
Metrópoles DF | Apuração do TCU: ao menos 17 mil mortos receberam auxílio de R$ 
600  
Fantástico revelou que 620 mil pessoas ganharam irregularmente, incluindo militantes 
"anticorrupção" e pessoas de pedrão elevado de vida. | https://bit.ly/3dRqqOf 
 
Metrópoles DF | Sobe para quatro os hospitais de Curitiba com 100% de UTIs ocupa-
das 
Os leitos exclusivos para a Covid-19 dos Hospitais Santa Casa, da Cruz Vermelha, Erasto 
Gaertner e Evangélico não têm mais vagas disponíveis. | https://bit.ly/3iqPeA7  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Metrópoles DF | Governador do Amazonas é alvo de operação da PF contra desvios 
na pandemia  
Com a participação direta do governador, foram identificadas compras superfaturadas de 
respiradores e direcionamento em contratação. | https://bit.ly/2C1INTo 
 
Metrópoles DF | MP-BA pede esclarecimentos sobre hospital de campanha em Feira 
de Santana 
Deve ser cogitada a ampliação do número de leitos da unidade, atualmente com 50 clí-
nicos e dez de UTI destinados para tratamento de pacientes com Covid-19. | https://
bit.ly/2ZuUZnT  
 
Metrópoles DF | Sem leitos de UTI, médicos escolhem “quem vive e quem morre” 
em BH 
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte mais leitos serão abertos. | https://bit.ly/
31BkYNa  
 
Metrópoles DF | Covid-19: governo do Ceará comprou respiradores “piratas” para 
tratamento  
Os equipamentos não passaram pelo crivo da Anvisa e podem apresentar problemas de 
calibragem, colocando vidas em risco. | https://bit.ly/38lsCws 

Metrópoles DF | Governo cobra R$ 29 mi por Memorial da Anistia em MG  
Ministério da Mulher conclui em relatório que UFMG não entregou projeto iniciado no 
governo Lula. | https://bit.ly/3iqQuDl 
 
Metrópoles DF | Covid-19: Defesa Civil nacional reconhece estado de calamidade no 
DF  
A medida possibilita a antecipação de benefícios sociais, liberação de seguros e a pror-
rogação de pagamentos de empréstimos federais. | https://bit.ly/3ivNo1h  
 
Metrópoles DF | TCU pedirá que PGR investigue pessoas que fraudaram o auxílio 
emergencial  
Para o ministro Bruno Dantas, o objetivo é punir e devolver o dinheiro aos cofres públi-
cos. | https://bit.ly/3dVB5aI  
 
Metrópoles DF | Hospital em Manaus retoma rotina de visitas a pacientes 
Exceção fica por conta de pacientes internados por causa da Covid-19. | https://bit.ly/
3ghWJHZ  
 
Metrópoles DF | DF: rede pública de saúde tem 88% dos leitos gerais de UTIs ocupa-
dos 
No SUS, há 503 leitos destinados às vítimas do novo coronavírus no total. Desses, 316 es-
tão ocupados no DF. | https://bit.ly/2NQClBr  
 
Metrópoles DF | Covid-19: Justiça dá 72h para governo informar sobre leitos de UTIs 
no DF  
Se o governo descumprir a determinação, estará sujeito à pena de multa diária e res-
ponsabilização cível, criminal e administrativa. | https://bit.ly/31BmajC  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Jornal de Brasília | Cooperativas voltam a funcionar após 3 meses 
Associações apresentaram planos de segurança e prevenção exigidos pelo GDF. | 
https://bit.ly/2YRDOha  
 
Jornal de Brasília | Ibaneis participa de solenidade de entrega da obra de tesourinha 
na Asa Sul  
“Nós temos um grande projeto para essa cidade. […] Nós conseguimos avançar muito e 
avançar com carinho para reformar a cidade”, disse o governador. | https://bit.ly/2V-
FeDMG 
 
Jornal de Brasília | Regularização: cerca de 45 mil famílias podem ganhar escritura 
dos lotes  
Agora, a Codhab vai procurar os proprietários das terras e assinar um termo de coopera-
ção técnica para negociar o pagamento pelos lotes. | https://bit.ly/2NRSc2S 
 
Jornal de Brasília | Hospitais recebem 150 respiradores do Ministério da Saúde Equi-
pamentos serão distribuídos para treze hospitais das rede pública de saúde. | https://
bit.ly/2BZ9OHm 

Jornal de Brasília | Covid-19: UTIs dos hospitais privados chegam a 91% de ocupação 
Segundo boletim do GDF, as regiões com mais casos confirmados de covid-19 são Ceilân-
dia, Plano Piloto e Taguatinga, com 6.255, 3.332 e 3.307 casos. | https://bit.ly/2CYppXX 
 
Jornal de Brasília | Estacionamento do campus da UnB no Gama é entregue nesta 
terça (30)  
População aguardava a obra há pelo menos oito anos. | https://bit.ly/3dT3ZZf 
 
Jornal de Brasília | Rua 03, em Vicente Pires, ganha mais 600 metros de asfalto 
Antes da pavimentação, foram instaladas redes de drenagem responsáveis por captar as 
águas das próximas chuvas. | https://bit.ly/2CYpXwZ 
 
Jornal de Brasília | Ibaneis visita Sobradinho e Sobradinho II  
Chefe do Executivo local visitou as regiões administrativas para ver condições dos equi-
pamentos públicos. | https://bit.ly/2C1Tllu  
 
Jornal de Brasília | Riacho Fundo II: todos os buracos mapeados pela administração 
são restaurados 
A Ouvidoria informou que havia 273 pedidos relacionados a tapa-buracos e manutenção 
de vias públicas até junho. | https://bit.ly/2NLFjY2  
 
Jornal de Brasília | 120 toneladas de lixo são retirados de Sobradinho II  
Nesta quarta, os serviços de limpeza se concentram no Polo de Cinema. | https://bit.ly/
31EHcha  
 
Jornal de Brasília | Taguatinga passa por obras de revitalização de calçadas 
Para atender à demanda, foram gastos R$ 820 mil com reparo dos pisos públicos e do as-
falto. | https://bit.ly/2VEX9jL  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Jornal de Brasília | Lei aprova criação de 51 novos lotes para uso misto na Via MN3, 
em Ceilândia 
Em um processo de desafetação, 51 novos lotes de uso misto serão entregues para a ini-
ciativa privada. A ação foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares presentes 
na votação do Projeto de Lei Complementar (PLC). | https://bit.ly/3ij5IKR  
 
Jornal de Brasília | Santa Maria: GDF investe R$ 8,3 milhões em pavimentação da VC-
731  
Além da pavimentação, será construída uma ciclovia. A obra vai beneficiar cerca de 25 
mil moradores da região. | https://bit.ly/38u0Qhu  
 
Jornal de Brasília | Novacap recupera asfalto na 709/909 Sul  
A obra que deve levar 10 dias para ser concluída é uma reivindicação de comerciantes e 
moradores próximos do local. | https://bit.ly/2YSZ8CX 

Jornal de Brasília | Recapeamento da EPIG atinge a marca de 25% já executado  
Primeira fase da obra está sendo finalizado nos dois sentidos da via, uma das principais 
do DF. | https://bit.ly/31CdMQL  
 
Jornal de Brasília | Obras dos papa-entulhos em Santa Maria vão começar 
Cidade receberá duas primeiras unidades para ajudar a manter as ruas limpas. A meta é 
levar serviço a 62 pontos do Distrito Federal. | https://bit.ly/2ZxrIJm 
 
Jornal de Brasília | Covid-19: Hospital de Santa Maria abre mais 20 leitos  
Objetivo é ativar 45 leitos de retaguarda para receber pacientes infectados pelo corona-
vírus. Além dos leitos, unidade também recebeu outros reparos. | https://bit.ly/3dN-
zO5G  
 
Jornal de Brasília | Lotes irregulares do Paranoá começarão a ser regularizados  
Com a medida, mais de 65 mil famílias serão beneficiadas. A expectativa é que as escri-
turas definitivas tenham sido entregues até o final de 2021. | https://bit.ly/2YUcXB8  
 
Jornal de Brasília | Novacap conclui obra nas tesourinhas das quadras 3/4 da Asa Sul  
Estruturas viárias de várias quadras da Asa Sul e da Asa Norte passam por minucioso tra-
balho de recuperação, a ser concluído em breve. | https://bit.ly/31HQpW3 
 
Jornal de Brasília | No DF, estádios serão fiscalizados na próxima semana 
A ação, que visa garantir comodidade e segurança aos seus frequentadores, deve anali-
sar, entre outros, itens como acessibilidade, segurança, conforto, condições sanitárias e 
de higiene. | https://bit.ly/2AptC69  
 
Isto É | Governo recomenda finalizar construção de Angra 3 por contrato de epecista  
O relatório, segundo o MME, recomenda, além da contratação de um epecista, a segre-
gação do risco de construção e financiamento, “de forma que os riscos financeiros e de 
construção não recaiam sobre um mesmo agente”. | https://bit.ly/2C0jPnI  
 
Isto É | Confiança da construção avança 9,1 pontos em junho, a 77,1 pontos, diz FGV  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É a maior variação mensal da série histórica do indicador. | https://bit.ly/2ZzMvMb  
 
Portal Correio | CGU apura desvio de R$ 2 milhões em obras do Sesi na Paraíba 
Operação Cifrão cumpre mandados judiciais nas cidades de João Pessoa, Campina Gran-
de e Queimadas. | https://bit.ly/2VJEL9q  
 
Primeira Hora | Obra da Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência entra na fase 
final em Rondonópolis 
Toda reformada pela Prefeitura Municipal, que investiu recursos próprios da ordem de R$ 
121.634,34. | https://bit.ly/3dV1DZF 

Portal 27 | Prefeitura afirma que dará todos os esclarecimentos sobre obra do hospi-
tal de Guarapari  
O pedido dos MPs, se baseia no Relatório da Controladoria-Geral da União e nos docu-
mentos analisados, a aplicação de recursos federais em tal empreendimento é de alto 
risco, especialmente por conta da identificação de inúmeras falhas/situações. | 
https://bit.ly/3eSUv1n  
 
G1 Tocantins | PF cumpre mandados para investigar pagamentos de propina e lava-
gem de dinheiro em obras públicas no estado 
PF cumpre mandados para investigar pagamentos de propina e lavagem de dinheiro em 
obras públicas no estado. | https://glo.bo/2ZCphFg  
 
Gazeta do Povo | Lei que permitia divisão de custos de obras públicas com a comuni-
dade é revogada 
A Câmara Municipal de Curitiba aprovou em segundo turno a  revogação da lei da Vizi-
nhança Participativa, que permitiria que a prefeitura dividisse a participação do custos 
de obras públicas com a comunidade, como no caso de asfalto, iluminação, calçamento, 
acessibilidade e áreas de esporte e lazer. | https://bit.ly/2VKp7KP 
 
Gazeta do Povo | Terpasul pede R$ 207 milhões à prefeitura de Curitiba por contrato 
rescindido  
Obras da Linha Verde no Atuba: empresa diz que atrasos foram responsabilidade da pre-
feitura. | https://bit.ly/3grNSDo 
 
Gazeta do Povo | Cabos de energia “fáceis de furtar” deixam entorno da Baixada às 
escuras  
Cabos instalados sob a calçada, superficialmente, são alvos fáceis de ladrões. | https://
bit.ly/3faCZGd  
 
Agência Pará | Governo vistoria obras de pavimentação em Bom Jesus do Tocantins  
Os serviços de pavimentação asfáltica são realizados pelo Governo do Pará, por meio da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). A previsão é 
asfaltar três quilômetros em 16 vias da sede municipal. | https://bit.ly/38qSbMP 
 
Terra | 'Investimento privado demora um pouco, mas temos pacotes de obras públi-
cas', diz Freitas 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Em videoconferência, ministro da Infraestrutura disse ser importante mostrar ao investi-
dor que mesmo com obras públicas, País está comprometido com a questão fiscal. | 
https://bit.ly/2YUTzUw  
 
Estadão | Publicação usa imagens antigas como sendo do governo Bolsonaro  
Imagem usada para comparar com governo petista é relativa à gestão anterior. | 
https://bit.ly/38rTknm  

Agência Brasil | SP: Museu do Ipiranga cria observatório para público acompanhar 
obras 
Do mirante, será possível ter visão de toda a frente do canteiro. | https://bit.ly/31FYU-
AS  
 
G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Câmara de Uberlândia mantém veto do Executivo a 
projeto que proibia inauguração e entrega de obras públicas inacabadas  
Proposta havia sido aprovada em março pelo Legislativo e vetada pelo prefeito Odelmo 
Leão em maio. Prefeitura alegou inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. | 
https://glo.bo/2D2r3YB 
 
O Atual Amazonas | População poderá acompanhar andamento de obras públicas no 
Amazonas pela internet  
A plataforma de acompanhamento estará disponível no Portal da Transparência ou em 
site único e específico do Poder Executivo Estadual, e será sinalizada através de um 
banner on-line remetendo o cidadão ou instituição interessada para uma área denomi-
nada Acompanhamento Irrestrito das Obras Públicas. | https://bit.ly/2ZvzWBE  
 
O Coletivo | PF investiga fraude de mais de R$ 10 milhões em licitações e contratos 
destinados a obras públicas no Tocantins 
Deflagrada em 2016, a “Operação Ápia” apurou desvios de mais de R$ 200 milhões a par-
tir de diversos crimes relacionados a fraudes em licitações públicas e a contratos para 
execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e obras especiais (pon-
tes, viadutos, etc.), todos firmados pelo Estado do Tocantins. | https://bit.ly/2VJxHK6  
 
O Documento MT | Obra de pavimentação atende anseio mais de 5 mil moradores do 
bairro Despraiado  
A obra irá beneficiar mais de 5 mil habitantes e é realizada pela empresa BR Paving, 
acompanhada pela Secretaria de Obras Públicas. No total, o Município investe o valor de 
R$ 1.930.767,67, conquistados via Caixa Econômica Federal. | https://bit.ly/3dR5t6g 
 
O Meio Norte | Obras públicas serão retomadas no Piauí após assinatura de decreto  
Governo do Piauí estabelece atividades decorrentes de obras públicas como essenciaisas-
sina decreto. | https://bit.ly/3dTOal7  
 
Só Notícias MT | Ex-prefeito de Rondonópolis e empresa têm bens bloqueados após 
MP apontar obra de ‘péssima qualidade’  
A medida busca garantir eventual ressarcimento ao erário, caso os requeridos sejam 
condenados por ato de improbidade administrativa. Um engenheiro civil também foi aci-
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onado. | https://bit.ly/2VJd2Wd 
 
Folha BV Boa Vista Roraima | MPC solicita suspensão de obras públicas 
O Ministério Público de Contas pede que a suspensão seja pelo prazo de até 120 dias, 
podendo ser prorrogado pelo mesmo período. | https://bit.ly/38sb81j 

EBC | MEC anuncia R$ 250 milhões de investimentos em universidades públicas 
Sendo R$ 200 milhões de investimentos diretos em infraestrutura, acessibilidade, segu-
rança por meio de monitoramento; além de recursos para obras inacabadas ou em an-
damento e para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação. | https://
bit.ly/38sDBEc  
 
EBC | Operação investiga desvio de verbas públicas em obras no Tocantins e no Ama-
pá 
O valor desses pagamentos ultrapassaria R$ 10 milhões. | https://bit.ly/3dSNw7b  
 
Globo Esporte | Ministério Público rejeita acordo por obras no entorno da Arena do 
Grêmio; veja principais pontos  
Garantias, criação de empresa, pagamento e execução são citadas pelo órgão estadual 
para sustentar parecer negativo a proposta entregue por partes envolvidas no negócio. | 
https://glo.bo/2VJKa0c 

Correio Braziliense | De rodovia a economia, ministro da Infraestrutura escorrega em 
balanço de obras  
Tarcísio Gomes de Freitas mostrou imprecisão nas quatro verificações feitas pelo Holofo-
te a partir de transmissão feita pela TV Brasil. | https://bit.ly/3e0ToeG 
 
Correio Braziliense | Pacientes internados no Hran e HRG reclamam que estão sem 
água quente 
Os servidores das unidades estão esquentando água para os internados tomarem banho. 
|https://bit.ly/3e4god2  
 
Correio Braziliense | Reforma do Museu de Arte de Brasília deve ser finalizada este 
semestre 
Um dos principais museus da capital, o MAB está fechado há mais de 10 anos. | https://
bit.ly/2BEafab  
 
Correio Braziliense | Moradores de Vicente Pires criam campanha para denunciar 
calçada irregular  
Para participar o morador só precisa baixar um aplicativo e tirar fotos de calçadas em 
más condições. | https://bit.ly/3dWJ5bH 
 
Correio Braziliense | No Ceará, Bolsonaro inaugura obra do Rio São Francisco  
Presidente acionou comporta que permitiu a chegada das águas do manancial ao estado. 
| https://bit.ly/2NWNjFq 
 
Correio Braziliense | Primeiro hospital de campanha da União será inaugurado após 
44 dias pronto  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Imbróglio relativo ao repasse da gestão do governo federal ao de Goiás atrasou entrega 
de unidade que irá atender pacientes com covid-19. | https://bit.ly/38o5i10  
 
Correio Braziliense | Centro histórico de Congonhas, em Minas Gerais, será revitali-
zado  
Cidade fez parte do chamado Ciclo de Ouro de Minas Gerais. | https://bit.ly/3dXZ754  
 
Correio Braziliense | 'Não foi falta de aviso', diz ex-diretor do Museu da UFMG que 
pegou fogo 
Incêndio atingiu parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade 
Federal de Minas Gerais. | https://bit.ly/31D6w7o 
 
Correio Braziliense | Portaria agiliza aprovação de projetos com recursos da União  
Tempo de análise para obras e serviços será reduzido em 40%. | https://bit.ly/38xD7wU  
 
Correio Braziliense | Pandemia leva Macapá a inaugurar ala em hospital universitário  
Médicos das Forças Armadas estão no estado para tratar pacientes. | https://bit.ly/
2At40oZ  
 
Correio Braziliense | Infraestrutura quer entregar mais 33 obras públicas até o fim 
do ano 
No primeiro semestre, foram 36 inaugurações mais três entregas envolvendo a iniciativa 
privada. | https://bit.ly/2YYrR9z 
 
Jornal Tribuna do Norte | Prefeitura recebe Caixa e assina convênio para obras em 
Moreira César e Crispim 
Os contratos referem-se a emenda do deputado federal Orlando Silva, no valor de R$ 
300 mil, para reforma interna do ginásio de esportes do Centro Esportivo José Ely Miran-
da “Zito” (Moreira César); emenda da deputada federal Renata Abreu, no valor de R$ 
238 mil, para a revitalização da Praça Cícero da Silva Prado (Vila São Benedito) e emen-
da do deputado federal Davi Soares, no valor de R$ 238 mil para a revitalização da praça 
Elvira Moreira (em frente à Apae, no bairro do Crispim). | https://bit.ly/2NVPc5k 
 
R7 | Sesi na Paraíba é investigado pela PF por irregularidades em obras  
CGU calcula que prejuízo de 2 milhões. São cumpridos 28 mandados de busca e apreen-
são em Campina Grande, João Pessoa e Queimadas. | https://bit.ly/2C71pSk  
 
Agência Brasil | CGU e Polícia Federal investigam desvio de recursos em obras na 
Bahia 
Pedido bloqueio de R$ 5,8 milhões em bens e valores de suspeitos. | https://bit.ly/
2YUqZCN 
 
A Tribuna RJ | Prefeitura retoma obras de macrodrenagem do canal de Santo Antônio  
O bairro da Região Oceânica sofre a anos com alagamentos e inundações por estar abai-
xo do nível do mar e da Lagoa de Piratininga, e moradores da região comemoram o 
avanço. | https://bit.ly/38ncdaW 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Ariquemes Online | Em Rondônia, ex-prefeito, ex-secretário de Obras e dona de casa 
lotérica são condenados pela Justiça por atos de improbidade 
Cabe recurso da sentença promovida pela juíza de Direito Elisangela Nogueira. | 
https://bit.ly/2ZyS91k  
 
Amazonas Notícias | Governo Federal quer recuperar, mas MPF pede suspensão de 
edital para obras na BR-319 
Minuta de edital de licitação publicada pelo Dnit contraria decisão judicial do TRF1, da 
qual não cabe mais recurso. | https://bit.ly/2AxK5W8  
 
A CidadeOn Campinas | Funcionários de obras públicas são flagrados sem máscaras 
Infectologista explica que mesmo ao ar livre há riscos de contaminação pela covid-19; 
Prefeitura diz que irá reforçar o uso do equipamento. | https://bit.ly/38qxTTq  
 
Cidade Verde | TJ-PI suspende liminar que proibia realização de obras públicas em 
Oeiras 
Entendendo que as obras de infraestrutura, saneamento e requalificação urbana são es-
senciais para garantir saúde e qualidade de vida à população, sobretudo neste momento 
de crise sanitária, a Prefeitura de Oeiras tomou as providências legais cabíveis no âmbito 
da Justiça para dar continuidade aos trabalhos. | https://bit.ly/3ixiwxo 
 
TV Anhanguera | Governo de Goiás seleciona engenheiros para trabalhar em obras de 
hospitais durante a pandemia de coronavírus 
Inscrições são de graça e devem ser feitas pela internet até domingo. Salário é de R$ 4,2 
mil. | https://glo.bo/2BARbtl  
 
G1 Zona da Mata | Obras de asfaltamento beneficiam 45 bairros em Muriaé  
Padre Tiago, Marambaia, Chalé, São Pedro, Sofocó, Santa Luzia, José Cirilo são algumas 
das regiões que receberão as melhorias. | https://glo.bo/3eYCuPj 
 
G1 Santos | Ministro da Infraestrutura garante a aprovação do PDZ nos 'próximos dias' 
e obras no Porto de Santos 
Tarcísio Freitas participou de live promovida pelo Grupo Lide e deu um panorama sobre 
as obras na Baixada Santista. | https://glo.bo/3f0Q6th  
 
G1 Santos | Laudo do IPT conclui que obra emergencial da Ponte dos Barreiros é se-
gura 
Documento foi entregue para o Ministério Público e Prefeitura de São Vicente aguarda 
liberação da Justiça para tráfego de veículos leves. | https://glo.bo/2NPJT7w  
 
G1 Santarém | Assinatura da urbanização da Orla e obras na Av. Moaçara são anunci-
adas durante a visita do governador do PA a Santarém  
Durante a visita, investimentos em obras importantes para o município foram anuncia-
das, tais como a assinatura da urbanização da trecho da orla e da Avenida Moaçara. | 
https://glo.bo/3gpUTEQ 
 
G1 Santarém | Com 70% das obras prontas, Terminal Hidroviário de Santarém deve 
ser entregue até dezembro, diz governador  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Em visita às obras do terminal hidroviário da cidade, governador Helder Barbalho desta-
cou a importância da obra para a região. | https://glo.bo/2BqVO9r  
 
G1 RJ 1 | Estação Livre, em Nova Friburgo, é liberada após 6 meses de obras e pas-
sageiros reclamam da falta de acessibilidade 
Após a reforma, a única rampa disponível até o momento fica na Praça Getúlio Vargas, 
ao lado da Estação Livre. | https://glo.bo/2BqVmbf 
 
G1 Campinas e Região | Obra de prologamento do Anel Viário Magalhães Teixeira 
muda trânsito em estrada de Valinhos  
Alteração é definitiva, segundo concessionária. Construção começou nesta sexta-feira 
(26) e o desvio deve ser feito pelas vias marginais. | https://glo.bo/2VJnInU  
 
G1 Centro-Oeste de Minas | Após licitação deserta, nova data será agendada para es-
colher empresa que fará obras no Complexo da Ferradura, em Divinópolis  
O processo é realizado para a contratação da empresa que será responsável para a exe-
cução das obras de drenagem pluvial, pavimentação para conclusão do acesso do viadu-
to. Ainda não há data para a nova licitação. | https://glo.bo/2YU552C  
 
G1 Sul de Minas | MG-050 terá desvio para obras de duplicação a partir desta terça-
feira em Passos, MG 
Desvio será feito nos dois sentidos na altura do Km 359, próximo ao trevo de Fortaleza 
de Minas. | https://glo.bo/31EE7hf 
 
G1 Minas | Por falta de provas, MPF arquiva inquéritos que investigavam irregulari-
dades em obras do Memorial da Anistia, em BH 
Polícia Federal chegou a indiciar 11 pessoas ligadas à UFMG por desvio de dinheiro públi-
co. Prédio pretende ser tornar um local de homenagem àqueles que foram perseguidos 
durante a ditadura militar. | https://glo.bo/3dYI7LO 
 
G1 Centro-Oeste de MG | Termo de contrato é assinado para 2ª etapa das obras do 
sistema de esgotamento em Divinópolis 
O investimento de R$ 143 milhões será para realização de intervenções que incluem a 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da bacia do Rio Itapecerica, que está em fase de 
testes. |  
 
G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Câmara de Uberlândia mantém veto do Executivo a 
projeto que proibia inauguração e entrega de obras públicas inacabadas  
Proposta havia sido aprovada em março pelo Legislativo e vetada pelo prefeito Odelmo 
Leão em maio. Prefeitura alegou inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. | 
https://glo.bo/2D2r3YB 
 
G1 Bom Dia Rio | Comerciantes do mercado popular de Botafogo, Zona Sul do Rio, 
têm lojas retiradas para obras de construtora  
Grupo afirma que a empresa, que arrematou o terreno, não tem a documentação neces-
sária para o início das obras e pedem ajuda à prefeitura. | https://glo.bo/2YUMIdV  
 
G1 Goiás | Trecho do Terminal Isidória com a Av. 4ª Radial é interditado para obras do 
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BRT, em Goiânia  
Segundo a SMT, a interdição dessa parte da via deve durar 15 dias. | https://glo.bo/
3dY5uVV  
 
Bom dia Fronteira | Boxes do Camelódromo são derrubados durante obras  
Prefeitura mudou de ideia e vai reconstruir o espaço. | https://bit.ly/3f9IQew  
 
Bom dia Fronteira | Obras interditam trecho da Rodovia Raposo Tavares  
Interdição em alça de aceso. Confira os horários: https://bit.ly/2Btbglv 
 
Diário TV 2ª Edição | Senado Federal aprova financiamento de R$ 445 milhões de 
obras na região leste de Mogi  
O projeto é um conjunto de ações nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e sa-
neamento na região leste de Mogi, onde fica o distrito de César de Souza. | https://
glo.bo/31JwRAv 
 
G1 Acre | Em obras há seis anos, Shopping Popular de Rio Branco tem entrega previs-
ta para agosto 
Shopping Popular está em obras desde 2014. Empreendimento vai funcionar no Centro de 
Rio Branco. | https://glo.bo/2Br21Ch  
 
G1 Amazonas | Parintins anuncia obras para transformar antiga sede da prefeitura 
em museu 
Museu contará com espaços que contarão a história de Parintins, dos bois-bumbás, além 
de centro de informática, biblioteca e salas de exposição. | https://glo.bo/3ip6FBr 
 
G1 Ceará | Com duração prevista de um ano, começam obras na Cidade da Criança e 
na Praça Coração de Jesus  
Equipamentos no Centro de Fortaleza serão reformados. | https://glo.bo/3gm6ox6  
 
Bom Dia Rio | Praia de São Conrado tem vergalhões e restos de obras que oferecem 
risco para banhistas  
Um dos vergalhões está no meio das águas. Material é resquício de uma obra realizada 
nos anos de 2014 e 2015. |  https://glo.bo/2Bzm1m0  
 
G1 RJ | Após recursos, TCE-RJ reafirma que houve superfaturamento em obras da 
Linha 4 do metrô 
Valor do prejuízo aos cofres públicos é de R$ 1,5 bilhão, segundo o órgão. |  https://
glo.bo/2ZyQzwl 

G1 Santos | Governo Federal libera R$17,2 milhões para obras nos locais dos desli-
zamentos em Guarujá, SP  
Segundo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a cidade já havia rece-
bido R$ 3,2 milhões para recuperação de infraestruturas. | https://glo.bo/2BAYBNg  

G1 Santos | Obras para estabilizar encostas atingidas por temporal em março avan-
çam no Morro São Bento 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Temporal deixou oito mortos em Santos e outros 37 em Guarujá e São Vicente. | 
https://glo.bo/2YZNPsW 

G1 BA | Motoristas reclamam de pista esburacada na BA-532, trecho de Vera Cruz, 
após chuva e obras na região  
Chuva forte na região cedeu parte da via estadual, oferecendo risco aos motoristas. | 
https://glo.bo/3eZXRzx  
 
G1 BA | Campanha leva palestras, triagem e orientações de saúde no combate à Co-
vid-19 em canteiros de obras 
Ação busca atender dois mil trabalhadores na Grande Belém. | https://glo.bo/2VKZQAj 
 
G1 BA | Acervos de objetos do século XIX são achados em escavação de obra em Sal-
vador  
Foram achados fragmentos de cerâmicas, faianças finas (cerâmica branca mais porosa 
que a porcelana), além de vidros, metais e porcelanas. | https://glo.bo/3dYt315 

 
TV BA | Motoristas encontram fluxo intenso e congestionamento em trecho da Av. 
ACM que passa por obras; confira 
Motoristas também encontraram dificuldade de circulação na rua Cônego Pereira, por 
causa de obras. | https://glo.bo/3gmiypR 
 
G1 Pernambuco | Após obras de recuperação, Ponte da Torre é revitalizada 
Serviço custou cerca de R$ 5,5 milhões aos cofres públicos. | https://bit.ly/3e09kxT 
 
G1 Rio de Janeiro | Tribunal de Contas do Rio pede mais esclarecimentos à prefeitu-
ra sobre obras sem licitação 
Novo relatório deixa claro que secretaria mandou ao tribunal várias planilhas, mas a do-
cumentação não respondia às perguntas do órgão. | https://glo.bo/3eWCXBq  
 
G1 Centro-Oeste de Minas | Presidente do TJMG anuncia obras do novo Fórum em 
Formiga 
Previsão é que o Fórum Magalhães Pinto fique pronto em outubro de 2022. | https://
glo.bo/2Buo3nI  
 
G1 Bahia | Prefeitura anuncia início das obras do segundo e terceiro trechos do BRT 
em Salvador 
Primeiro trecho, entre o Parque da Cidade e a região da rodoviária, já está em anda-
mento. | https://glo.bo/31Doo1Y  
 
G1 São Carlos e Araraquara | Santa Casa de Leme finaliza obras do Pronto-Socorro e 
inaugura UTI com 10 novos leitos 
No mesmo dia em que o Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Leme (SP) volta 
a funcionar, após um ano desativado para reformas, o hospital inaugura 10 novos leitos 
da Unidades de Terapia Intensiva (UTI). | https://glo.bo/3iDvFoC  
 
G1 PB | Ministério da Infraestrutura autoriza que Governo da PB licite obras para ae-
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roporto de Patos | Previsão é de que R$ 35,8 milhões sejam investidos, dos quais quase 
40% são de contrapartida estadual. | https://glo.bo/3e1MqWS 

G1 Amazonas | Tráfego de veículos na Torquato Tapajós é alterado para obras do Anel 
Sul, em Manaus  
Motoristas passam a usar novas alças laterais, que ficarão em uso definitivo e já estarão 
liberadas. | https://glo.bo/3gqZ0kc  
 
G1 PB | Operação apura fraudes em licitações e na execução de obras de construção 
do Sesi na PB 
Investigação constatou superfaturamento de mais de R$ 2 milhões em três obras de 
construção e reforma de Centros de Atividades do Sesi. | https://glo.bo/3goHVap  
 
Bom dia DF | Obras embargadas foram retomadas irregularmente 
De acordo com o DF Legal, já foram feitas mais de 2 mil ações fiscais em obras neste 
ano. São vistorias, notificações, embargos, aplicações de multas e intimações demolitó-
rias. | https://bit.ly/38oporY  
 
RJ 2 | Obras irregulares na Gardênia Azul são destruídas 
Mesmo com fiscalização, construções continuam acontecendo em área de proteção am-
biental. | https://bit.ly/3eZlcS6  
 
G1 Minas | Com obras paralisadas por 6 anos, hospital de BH vai ganhar novos 40 lei-
tos de UTI para Covid-19  
Promessa foi feita pelo Secretário de Estado de Saúde Carlos Eduardo Amaral, durante 
coletiva nesta sexta. Estrutura deve ficar pronta em um mês. O Hospital Júlia Kubistchek 
é um dos hospitais do estado referência em atendimento para pacientes com Covid-19. | 
https://glo.bo/3e1fP3o 
 
G1 BA | Avenida Desembargador Moreira terá bloqueio prolongado para obras a partir 
de segunda-feira 
A interdição será ampliada até a Avenida Padre Antônio Tomás, no Bairro Aldeota e terá 
duração de 30 dias; sete linhas de ônibus vão ser alteradas. | https://glo.bo/3eTz2p0 

TV BA | Com medo de deslizamento, moradores de Colinas de Periperi, em Salvador, 
impedem realização de obras  
Em 2010, rua Manuel Lima teve deslizamento. Coordenador de conflitos da Sedur diz que 
engenharia vai buscar solução para tranquilizar comunidade. | https://glo.bo/3gn4hZZ  
 
EPTV 1 | Após quase um ano, obra de recuperação da Estrada da Ceasa em Piracicaba 
é retomada 
Trecho de 4 km era alvo de reclamação por buracos e falta de sinalização há anos. Obra 
deveria ter sido entregue em setembro, mas problema com repasse de verba paralisou 
trabalhos. | https://glo.bo/31LjO1A 

G1 AC | TCE identifica sobrepreço de R$ 500 mil em obras de hospitais de campanha 
no AC e notifica governo  
TCE encontrou diferença de mais de R$ 400 mil no valor da obra de Rio Branco e mais de 
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R$ 100 mil na de Cruzeiro do Sul. Seinfra negou sobrepreço. | https://glo.bo/2C7lZSA 
 
RJ2 | TCM reabre processo sobre superfaturamento em obras do BRT Transcarioca e 
Transbrasil  
Decisão foi após condenação de ex-secretário Alexandre Pinto, apontado como chefe do 
esquema de desvio de dinheiro público. Conselheiros querem recuperar R$ 15 milhões. | 
https://glo.bo/3e4Cg88  
 
G1 AM | Edital de licitação para obras na rodovia AM-010 é lançado  
Rodovia compreende municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. | https://
glo.bo/3f17fmD  
 
G1 AL | Após paralisações, obras do Marco Referencial de Maceió, no antigo Alagoi-
nha, são retomadas | Projeto tem uma área total de 3.685,05 m² e servirá de atração 
para moradores e turistas. | https://glo.bo/3dZBlWc  
 
G1 PI | Governador do Piauí decreta atividades decorrentes de obras públicas como 
essenciais 
Wellington Dias (PT) alterou o decreto do dia 23 de março e incluiu o serviço em virtude 
do interesse público. | https://glo.bo/2VLoC3b  
 
G1 AM | Convênio vai destinar R$ 300 milhões para obras de infraestrutura e mobili-
dade urbana em Manaus, diz Prefeitura | Construção do Terminal 6, na avenida das 
Torres, está entre as obras programadas. | https://glo.bo/31JS7qa  
 
G1 AM | Justiça determina retomada de obras para produção de gás no Campo de 
Azulão, no AM 
Justiça do Trabalho havia suspendido atividades por conta da pandemia de Covid-19. 
Empreendimento está localizado no interior do Estado. | https://glo.bo/3eZHqTQ 
 
G1 SC e NSC TV | Mulher sofre fraturas após queda de tapumes de obra em Itapema 
Conforme a Defesa Civil, a obra tem projeto aprovado junto ao município e serão apura-
das as causas do acidente. Disse também que um corpo técnico vai fazer vistoria no lo-
cal. | https://glo.bo/3gouk2T 
 
G1 PB | Sem acordo, MPF pede manutenção da suspensão das obras do Parque Sa-
nhauá, em João Pessoa  
Obras acontecem na comunidade do Porto do Capim e na Vila Nassau. MPF também quer 
multa em caso de descumprimento e fez outros pedidos. | https://glo.bo/3eTmQEN 

MG1 | Ituiutaba inicia primeira etapa de obras de pavimentação asfáltica que vai be-
neficiar 56 bairros  
Ao todo, as melhorias vão ocorrer em três fases e vai custar ao Município R$ 21,7 mi-
lhões, dinheiro conseguido por meio de financiamento. | https://glo.bo/31EXd6V  
 
G1 Zona da Mata | Prefeitura de Ubá lança programa com obras de reconstrução de 
áreas destruídas por enchentes | A medida tem o objetivo de realizar a reconstrução 
dos locais que foram destruídos ou atingidos pelas enchentes que ocorreram no início 
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deste ano na cidade. | https://glo.bo/2YVCCta  
 
G1 Santos | Primeira fase de obras da Ponte dos Barreiros é concluída em São Vicen-
te 
Nos próximos dias, Prefeitura de São Vicente afirma que irá solicitar à Justiça a reaber-
tura da ponte para veículos leves e ônibus. | https://glo.bo/3goXjDF 
 
TV Anhanguera | Em vídeo, comerciante mostra cratera e pede que governo termine 
obras em rodovias inacabadas no Tocantins 
Segundo Leandro Aguiar, a TO-010 e a TO-428, que dão acesso ao município de Recurso-
lândia estão em péssimas condições. | https://glo.bo/3e1hAO2  
 
G1 RN | Governo do RN abre licitação para obras de conclusão dos acessos à Ponte 
Newton Navarro  
De acordo a publicação no DOE, da Comissão Permanente de Licitação da SIN, a licitação 
será na modalidade concorrência do tipo menor preço, em regime de empreitada por 
preço unitário. | https://glo.bo/2D0uHSO 
 
G1 BA | Obra de contenção da encosta São José, em Salvador, é entregue pelo go-
verno da Bahia |  
Serviço foi executado em uma área de 20 mil metros quadrados e mais de 500 metros de 
extensão. Encosta fica no bairro da Liberdade, na capital baiana. | https://glo.bo/
38pvXus  
 
G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Avenida em Patrocínio passa por obras de alargamen-
to e recebe nova rede pluvial | Via é conhecida por registros de alagamentos durante 
chuva na cidade. Obras na João Alves do Nascimento serão feitas em duas etapas; trânsi-
to é desviado. | https://glo.bo/2VEHl0r 
 
G1 PA | Maioria dos acidentes com eletricidade no Pará ocorre durante obras, alerta 
campanha 
Campanha alerta para medidas de segurança para evitar acidentes com eletricidade e 
orienta como proceder em casos de incidentes. | https://glo.bo/2ZExkBH  
 
G1 Sorocaba e Jundiaí | Prefeitura autua empresa por despejo de óleo em obra na 
avenida Itavuvu em Sorocaba 
Segundo a prefeitura, após receber a denúncia, a Secretaria do Meio Ambiente e Susten-
tabilidade entrou em contato com a Urbes e a BRT Sorocaba. | https://glo.bo/3gkAhha  
G1 Sorocaba e Jundiaí | Parque do Cristo passa por obras de ampliação em Araxá 
Projeto no ponto turístico prevê pista de caminhada, quiosque e espelho d’água. Prefei-
to disse que obras devem ser concluídas até o fim do ano. | https://glo.bo/2ZDoJij 
 
G1 RR | Vigilante morre ao bater moto em escavadeira em trecho de obras em ave-
nida de Boa Vista  
Acidente foi na avenida Yeyê Coelho, no bairro Jardim Floresta, zona Oeste de Boa Vista. 
| https://glo.bo/3dX6A4p  
 
G1 Piracicaba e Região | TJ mantém validade de lei que impede inauguração de 
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obras incompletas em Nova Odessa 
Prefeitura questionou na Justiça trecho da legislação que impede de entrar em funcio-
namento as obras públicas que não tenham o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). | https://glo.bo/2YVmWpK 
 
G1 CE | Após início da flexibilização do distanciamento social, 112 obras públicas são 
retomadas gradualmente em Fortaleza 
Continuidade de reformas e construções de equipamentos públicos acontecem de forma 
gradual e com menos funcionários para evitar propagação da Covid-19. | https://glo.bo/
3eXO2Cd  
 
G1 Minas | Brumadinho: Justiça suspende novo decreto que impedia obras de repa-
ração da tragédia da Vale 
Decisão suspende decreto da prefeitura do último dia 4 e impede novos atos de interdi-
ção ou suspensão das atividades da mineradora e suas empresas contratadas ou parcei-
ras. | https://glo.bo/2BrhG4x 
 
Bom Dia SP | Obras na pandemia  
Com menos carros nas ruas, recapeamento está autorizado durante o dia. | https://
bit.ly/2BpRx5J 
 
G1 Tocantins | Governo sanciona lei que permite empréstimos de R$ 300 milhões 
para obras rodoviárias  
Dinheiro deve ser usado na construção da nova ponte de Porto Nacional e na duplicação 
da rodovia entre Palmas e Paraíso do Tocantins. Serão duas operações de R$ 150 milhões 
cada. | https://glo.bo/2ZDpKqD  
 
G1 Tocantins | Terminal de ônibus em Rio Preto é interditado para obras 
Terminal de ônibus da Avenida Potirendaba ficará desativado pelos próximos três meses. 
| https://glo.bo/2BZa8pr 
 
G1 MT | Ex-prefeito, servidores e empresários são alvos de operação que investiga 
desvio de recurso de obras em MT 
Nove medidas cautelares expedidas pela Justiça Federal foram cumpridas em Cuiabá, 
São Félix do Araguaia e Serra Nova Dourada, municípios de Mato Grosso. | https://glo.-
bo/38qs7B9
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