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SITES DE NOTÍCIAS_________________ 

G1 SP | Lei que determina divulgação de obras públicas paradas na internet entra em 
vigor 
Lei alcança toda obra parada a partir de 60 dias. É obrigatório instalação de placa, in-
formando o motivo da paralisação. Texto foi publicado no dia 8 de abril, em Presidente 
Prudente | http://bit.ly/2ImRoCf 

G1 SP | Mais de 1600 obras obras públicas estão paralisadas ou atrasadas no estado 
de SP 
São creches, postos de saúde, ginásios de esportes e outros locais que poderiam atender 
a população, mas que tiveram a construção interrompida | http://bit.ly/2UY8qfX 

G1 SP | Cidades da região de Sorocaba têm 42 obras públicas paralisadas ou atrasa-
das 
Em todo o Estado de São Paulo são mais de 1.600 obras. Segundo um estudo realizado 
pelo TCE, o montante de recursos públicos envolvido ultrapassa R$ 49 bilhões | https://
glo.bo/2ZfKTGr 

G1 SP | Moradores reclamam de obra pública sem conclusão em Bertioga, SP 
De acordo com um morador, a Praça das Canções deveria ter sido entregue em dezembro 
de 2017 | https://glo.bo/2TQf43V 

DF2 | Obras de supermercado invadem área pública no Jardim Botânico 
Os moradores reclamam dos transtornos provocados pela obra e dizem que já acionaram 
a Administração Regional, o Ministério Público e a Agefis | http://bit.ly/2GsBmDF 

G1 MT | Lei que prevê seguro-garantia para obras, bens e serviços do setor público 
entra em vigor em Divinópolis 
Documento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios nesta sexta-feira (12) | 
https://glo.bo/2InEe87 

G1 MG | Começam as obras de reforma da Penitenciária José Edson Cavalieri em Juiz 
de Fora 
Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional, mudanças na unidade vão 
custar R$ 2,3 milhões | https://glo.bo/2VJi1Eh 

PITV | Empresários de obras públicas denunciam atraso por falta de pagamento 
Empresários de obras públicas denunciam atraso por falta de pagamento. Situação atin-
ge 99% das obras atrasadas | http://bit.ly/2VLAws3 
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G1 PR | Filha de relator da Operação Quadro Negro no TJ-PR trabalhou por 8 anos no 
governo Beto Richa 
Maria Carolina Zardo Rabello ocupou cargo na Casa Civil; investigação apura desvios de 
mais de R$ 20 milhões em obras de construção e reformas de escolas públicas | https://
glo.bo/2IzVTZo 

G1 AM | TCE diz que fará supervisão e análise de obra de sistema viário da Constan-
tino Nery em Manaus 
A obra está orçada em mais de R$ 64 milhões. Ela foi iniciada pela Prefeitura de Manaus 
na semana passada (9) | https://glo.bo/2VUmkg4 

G1 AM | AM tem mais de R$ 836 milhões em obras paralisadas, aponta TCE 
Informações demonstram um total de 80 obras paradas no Amazonas por suspensão judi-
cial | https://glo.bo/2UFak5O 

G1 AC | TCE aponta 76 obras inacabadas no Acre e MP abre inquérito para apurar 
Segundo MP-AC, já foram gastos mais de R$ 387 milhões nas obras que não foram con-
cluídas. Inquérito civil foi instaurado nesta quinta-feira (11) e publicado no Diário Ele-
trônico do órgão | https://glo.bo/2XhmuyK 

G1 RR | Ex-secretário de Agricultura de RR é processado por pagar mais de R$ 90 mil 
em obra não realizada 
Ministério Público de Roraima apurou que reforma no prédio da Seapa não foi executada 
e local tem condições precárias | https://glo.bo/2DgLnTv 

G1 PR | Obras de dois colégios de Guarapuava investigadas na Quadro Negro são con-
cluídas 
Operação apura desvios de mais de R$ 20 milhões em obras de construção e reforma de 
escolas públicas do Paraná | https://glo.bo/2VL1cZL 

NE10 | TCE-PE suspende contrato em Camaragibe por supostas irregularidades 
Foi determinada a suspensão, por medida cautelar, de um contrato entre a Prefeitura de 
Camaragibe e uma empresa fornecedora de materiais de construção | http://bit.ly/2U-
JEoNO
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