
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 10 de maio a 10 de junho - 

SITE DO IBRAOP  ______________ 

IBRAOP |Ibraop adere ao Portal de Cursos do IRB a convite da ENCCLA 
O Portal de Cursos é um plataforma hospedada no site do Instituto Rui Barbosa (IRB), que 
disponibiliza cursos, treinamentos e capacitações virtuais e gratuitas para observadores, 
conselheiros de políticas públicas e servidores públicos | https://bit.ly/2XVgPBr 

IBRAOP |Diex do Ibraop irá realizar reunião virtual nesta quinta, dia 4 de junho 
Em razão do isolamento social imposto pela pandemia, foi preciso readequar a agenda 
do Ibraop neste ano, tais como a realização do Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas [SINAOP 2020], a eleição dos novos membros da Diex e a comemoração dos 20 
anos de fundação do Ibraop | https://bit.ly/2AzjXK1 

IBRAOP | TCU assina termo de filiação ao Ibraop 
O Tribunal de Contas da União (TCU) é o mais novo filiado ao Instituto Brasileiro de Audi-
toria de Obras Públicas (Ibraop). A proposta de filiação foi apresentada pelo ministro 
presidente, José Mucio Monteiro, e aprovada por unanimidade durante a sessão plenária 
de 1º de abril. | https://bit.ly/2LN6nVM 

SITES DE NOTÍCIAS  ______________ 

Agência DPF | PF deflagra nova operação contra desvios na saúde em município do 
RJ 
A operação aconteceu em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e a Controla-
doria-Geral da União (CGU) | https://bit.ly/3ddUGTv 

Metrópoles DF | Ibaneis anuncia construção de hospital na Penitenciária Feminina do DF 
O governador do DF também informou que o Hospital de Campanha do Complexo Penitenciá-
rio da Papuda será permanente. | https://bit.ly/3coobRR 
 
Metrópoles DF | Hospital de Campanha do Mané Garrincha recebe mais 15 pacientes do 
Hran 
Agora, já são 20 pessoas contaminadas pelo coronavírus que estão sendo tratadas na estrutu-
ra montada no estádio. | https://bit.ly/2Xo1YiE 
 
Metrópoles DF | Saúde do DF terá que explicar equipamentos estocados e sem uso há 7 
anos 
O TCDF deu 30 dias para a secretaria dar utilidade às macas, berços hospitalares e câmeras 
em depósito desde 2013 sem instalação. | https://bit.ly/2ZXtUvr 
 
Metrópoles DF | Com 200 leitos, Hospital de Campanha de Águas Lindas é inaugurado 
Apesar da conclusão das obras, expectativa é de que a unidade pública de saúde receba pa-
cientes com Covid-19 a partir da próxima semana. | https://bit.ly/3eH1utS 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Metrópoles DF | GDF remaneja R$ 780 milhões de diversas áreas para enfrentar o coro-
navírus 
A verba saiu da Novacap, SLU, Casa Civil, entre outros e tem sido usada para ações como 
compra de máscaras, reformas e serviços de UTI. | https://bit.ly/3eD97kX 
 
Metrópoles DF | DF: força-tarefa cobra funcionamento total do hospital de campanha no 
Mané 
Grupo vistoriou unidade no Mané Garrincha e disse que local apresenta boas condições, mas 
preocupa demora para receber pacientes de Covid-19. | https://bit.ly/3cso8EG 
 
Metrópoles DF | Trecho que liga o Balão do Colorado a Planaltina vai ganhar mais uma 
faixa 
Governo abre licitação para construção de uma terceira pista na BR-020, em local no qual 
passam cerca de 80 mil motoristas por dia. | https://bit.ly/36OaZon 
 
Metrópoles DF | Ibaneis sobre crítica do IAB em obra das tesourinhas: “Prioridade é a 
vida” 
Governador lembrou que a reforma teve o aval do Iphan e que seria impossível fazer as me-
lhorias sem retirar o revestimento. | https://bit.ly/2XPGhad 
 
Metrópoles DF | CNC desaconselha e Sesc desiste de montar hospital de campanha no DF 
Entidade local confirmou o abandono do projeto, que chegou a ser anunciado oficialmente 
para ter até 400 leitos de Covid-19. | https://bit.ly/2MpZXvT 
Metrópoles DF | Ibaneis Rocha assina decreto autorizando retomada da coleta seletiva 
no DF 
O serviço, no entanto, só voltará a ser prestado após a análise de plano de segurança que 
garanta a saúde dos catadores de recicláveis. | https://bit.ly/36RpgAx 
 
Metrópoles DF | CGU apura superfaturamento de R$ 3,6 mi na compra de remédios pelo 
Iges-DF 
O relatório investiga problemas na fiscalização do contrato, firmado em 2018, por parte da 
Secretaria de Saúde do DF, além de má gestão. | https://bit.ly/2XQi6bB 
 
Metrópoles DF | Conplan aprova projeto urbanístico das QS e CLS 16 do Riacho Fundo I 
Moradores aguardam pela regularização há mais de 20 anos. | https://bit.ly/2U28TvN 
 
Metrópoles DF | Rodoviária do Plano: MP aponta falhas de acessibilidade e infraestrutura 
Para promotores, é preciso levar em conta os problemas antes de entregar o terminal à ini-
ciativa privada. | https://bit.ly/2MiRn1Y 
 
Metrópoles DF | Arena BSB derruba obras condenadas na área externa do Mané Garrin-
cha 
Segundo a Arena Bsb, não haverá prejuízos aos pacientes diagnosticados com o novo corona-
vírus e que serão atendidos no Hospital de Campanha que está sendo montado no local. | 
https://bit.ly/2TYoeO7 
 
Metrópoles DF | TCU decide que GDF deve devolver R$ 5,6 bilhões ao Fundo Constituci-
onal 
Ministros da Corte deram prazo para que, após a pandemia do novo coronavírus, o governo 
federal tome medidas no sentido de ressarcir o fundo. | https://bit.ly/3gJ1I5t 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Metrópoles DF | TCDF questiona Saúde sobre disparidade de preços de testes da 
Covid-19 
A decisão também determina que a Corregedoria-Geral do DF justifique o motivo de haver 
ausência na publicação de compras no portal da transparência da pandemia. | https://
bit.ly/3eJV2C7 
 
Metrópoles DF | Covid-19: Hospital de Campanha no Mané Garrincha recebe primeiros 
pacientes 
Cinco doentes foram levados à unidade. Há previsão de que local acolha mais 15 infectados 
graves com Covid-19. | https://bit.ly/2yU3Lm5 
 
Jornal de Brasília DF | GDF inicia as obras de desvios de trânsito em Taguatinga 
Intervenções são necessárias para garantir a fluidez do tráfego durante a construção do túnel 
na área central da cidade. | https://bit.ly/3cqGMNf 
Jornal de Brasília DF | Começam as obras do Túnel de Taguatinga 
Ligação subterrânea terá investimento de R$ 275,7 milhões. Trafegam na região mais de 135 
mil veículos por dia. | https://bit.ly/30ad8cP 
 
Jornal de Brasília DF | Com parceria da iniciativa privada Brazlândia faz obras na orla do 
lago 
O local é muito usado para lazer e prática de esportes da comunidade. | https://bit.ly/
3dqHHyn 
 
Jornal de Brasília DF | Ibaneis visita obras de construção de UPAs e de hospital da Papuda 
Governador foi observar em que pé andam as construções. Secretários de Saúde e de Gover-
no acompanharam a visita. | https://bit.ly/2ZTqkm6 
 
Jornal de Brasília DF | 72 mil habitantes de São Sebastião serão beneficiados com obras 
da Caesb 
A setorização reduz perdas no sistema de distribuição de água e permite controle à distân-
cia.| https://bit.ly/36OxWaY 
 
Jornal de Brasília DF | Avançam obras de restauração em escolas da rede pública do DF 
CEF Arapoanga e CED Vale do Amanhecer já estão com a maioria das instalações revitaliza-
das. Trabalhos seguem em ritmo intenso, para que estudantes encontrem tudo pronto quan-
do as aulas retornarem. | https://bit.ly/2XUubgd 
 
ISTO É | Concessão de água e esgoto em Maceió prevê investimentos de R$ 2,6 bi, diz 
BNDES 
O projeto é o primeiro a ser licitado dentro do programa do banco para estruturação de pro-
jetos no setor de saneamento, que tem como meta viabilizar o acesso a água e esgoto a pelo 
menos 20 milhões de pessoas. |  https://bit.ly/2ySW8MK 
 
ISTO É | Moradores ateiam fogo em alojamento de contaminados pela covid na BA 
Homem que trabalha na obra do Linhão T-BAPI em Pilão Arcado (BA), morreu nos hospital de 
Buritirama (BA) depois de apresentar sintomas da covid-19. A Andrade Gutierrez, responsável 
pela obra, fez teste nos trabalhadores, constatou que 34 deles estavam contaminados. | 
https://bit.ly/2yX5pDC 
 
ISTO É | Rio quer que iniciativa privada administre hospitais de campanha 
O governador Wilson Witzel informou a decisão a representantes do Iabas em uma reunião 
que contou com a presença dos secretários estaduais de Saúde, Fernando Ferry, e de Infraes-
trutura e Obras, Bruno Kazuhiro. | https://bit.ly/2AyT4Wo 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ISTO É | Iabas pode perder administração de seis hospitais de campanha 
A organização social seguirá responsável pela conclusão de todas as unidades, que depois de 
prontos podem ser administradas pelo consórcio. | https://bit.ly/2BolCTa 

ISTO É | Agronegócio prevê aumento de até 74% no transporte de grãos pela Malha Pau-
lista 
Segundo o ministério da Infraestrutura, investimentos a serem realizados pela concessionária 
somam mais de R$ 6 bilhões. | https://bit.ly/2ZYs4KX 
 
ISTO É | SP: ferrovia renova concessão e pode beneficiar 5 milhões de pessoas 
O contrato original de concessão da ferrovia venceria em 2028. Com a renovação e uma série 
de contrapartidas previstas, valerá por mais 30 anos, até 2058. | https://bit.ly/3do9QpP 
 
ISTO É | Infraestrutura cai em termos de valor na indústria da construção 
De acordo com a pesquisa, a participação do setor público na indústria da construção caiu 
12,5 pontos percentuais nos últimos 10 anos (de 43,2%, em 2009, para 30,7%, em 2018) , fato 
que ocorreu simultaneamente nas três atividades que compõem o setor. | https://bit.ly/
2BfJurV 
 
ISTO É | Operação Camilo investiga superfaturamento em hospital do RS 
A Polícia Federal apura crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva, organiza-
ção criminosa, ocultação de bens, crime de responsabilidade e desobediência em recursos de 
saúde. | https://bit.ly/3dowAGv 
 
ISTO É | Oil Group anuncia construção de refinaria de US$ 300 milhões no Porto do Açu 
Esta é a primeira fase para a implantação de uma refinaria modular de petróleo no Norte 
Fluminense. Instalada no Brasil desde 2014, a holding Oil Group é uma empresa americana 
integrada de petróleo e gás envolvida na exploração, produção e refino e prevê a construção 
de outras unidades no País, para atender mercados locais. | https://bit.ly/3cnxQZ3 
 
ISTO É | Órgãos federais terão de apresentar estudos para compras e obras 
Segundo a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, a medida melhorará o planeja-
mento e a gestão das contratações públicas, que movimentam cerca de R$ 48 bilhões por 
ano. | https://bit.ly/2AqYp2i 
 
ISTO É | Termina reforma na escola Raul Brasil, alvo de massacre em 2019 
Todo o projeto de revitalização, que foi iniciado em outubro do ano passado, custou R$ 3,1 
milhões, dos quais R$ 2,7 milhões foram patrocinados por empresas parceiras do Instituto 
Ecofuturo. O governo de São Paulo investiu outros R$ 400 mil para adquirir o mobiliário, 
equipamentos e complementar o valor da obra. | https://bit.ly/2ZXGFGn 
 
ISTO É | Governador do Rio garante que entregará hospitais de campanha 
O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), garantiu em nota à imprensa que todos os hospi-
tais de campanha para o combate da covid-19 no Estado serão entregues. | https://bit.ly/
2ZZSMD0 
 
ISTO É | Malha Paulista: TCU libera assinatura do contrato de renovação 
De acordo com o ministério, a estimativa total de investimentos privados previstos na ampli-
ação da Malha Paulista é de cerca de R$ 6 bilhões, sendo a maior parte deste montante in-
vestida já nos cinco primeiros anos do novo contrato. |  https://bit.ly/2XQGji7 
 
Diário de Cuiabá | Obras do complexo de Lazer e cultura na Orla da Alameda avançam 
em ritmo acelerado 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A revitalização da Orla tem previsão para ser concluída no segundo semestre deste ano e vai 
receber o maior investimento em recursos próprios da atual gestão: R$ 17 milhões. |  
https://bit.ly/3gTFM7Ud  
 
A Gazeta | Obra de engordamento na Praia de Camburi deve ser concluída em junho 
O objetivo é evitar excesso de erosão. |  https://bit.ly/3gHkJFn  
 
Correio Braziliense | MInfra terá R$ 30 bilhões para investimento público em obras 
Ministro da Infraestrutura calcula que, aos R$ 8 bilhões que a pasta teve de orçamento e 
executou em 2019, serão acrescidos entre R$ 3 bilhões ou R$ 4 bilhões de recursos pú-
blicos. | https://bit.ly/2MhIVQI 
 
Correio Braziliense | Executivo local destina R$ 1,5 bilhão para obras no Distrito Federal 
Apesar dos gastos adicionais e da possível recessão econômica em decorrência da pandemia 
de covid-19, o calendário de obras segue na capital federal, com o objetivo de melhorar a 
economia após a crise. |  https://bit.ly/372p0it 
 
Tribuna Hoje | IBGE aponta que construção em Alagoas teve queda no número de 
empregos e obras 
Pesquisa do órgão indica redução de obras públicas; setor vinha crescendo no início do 
ano, mas foi surpreendido com pandemia. | https://bit.ly/3dqtjq7 
 
Nova News | Prefeitura conclui obras no Aeroporto Municipal e prepara documentação 
para homologação da pista 
Semusp executa obras complementares no entorno dessa área para dar entrada ao processo 
junto à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). | https://bit.ly/2MmrIFS 
 
O Documento | Em MT, 3,7 mil obras paralisadas consumiram R$ 5,4 bilhões dos cofres 
públicos e não foram entregues 
O levantamento apontou ainda que já houve o desembolso de R$ 5,4 bilhões por parte dos 
Poderes Executivos Estadual e Municipais, faltando ainda o montante de R$ 3,8 bilhões para 
conclusão das obras. | https://bit.ly/2Mmpwyc 
 
Gazeta do Povo | Guedes: apostar em obras públicas é acabar igual a Dilma; Marinho re-
bate e fala em superar dogmas 
Trata-se de uma um programa de retomada da economia pós-coronavírus, arquitetado pelos 
ministros Braga Netto (Casa Civil), Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tarcísio (Infraestru-
tura). A ideia inicial do plano foi lançada à imprensa sem o aval da equipe econômica. | 
https://bit.ly/2yYWrWw 
 
MG1 e G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Obras de patrolamento são realizadas em ruas do 
assentamento 'Glória' em Uberlândia 
Secretário de Meio Ambiente de Uberlândia explicou sobre melhorias no local. | https://
glo.bo/2Xn1Z6i 
 
MG1 e G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Começam as obras de nova Unidade Básica de 
Saúde em Uberaba 
Construção é no Bairro Tita Rezende e previsão é atender até quatro mil pessoas por mês. 
Investimento passa de R$ 900 mil. | https://glo.bo/36SIWUK 
 
Agência Pará | Sedop dá sequência às obras de Macrodrenagem do Tucunduba 
O objetivo é que a água do esgoto seja devolvida à natureza com até 95% de tratamento. | 
https://bit.ly/2XlBY7v 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O Povo Online | Com a flexibilização do isolamento social, Prefeitura de Fortaleza reto-
ma obras públicas 
Será dada prioridade a construções de expansão e de melhorias consideradas "essenciais". | 
https://bit.ly/2Xm4hTe 
 
A Gazeta | Justiça proíbe obra de prédio de luxo no ES por risco de sombra na praia  
Construtora não deve começar obras até ser comprovado que não haverá sombra na 
praia. | https://bit.ly/2XMD0IK 
 
Diário do Grande | ABC Pandemia reduz ritmo de obras públicas na região 
Intervenções em fase inicial paralisaram andamento do processo; as de cronograma avança-
do apresentam morosidade. | https://bit.ly/2MkqlHJ 
 
Folha Vitória | Ministério Público apura possíveis impactos ao meio ambiente em obra na 
Praia da Curva da Jurema 
O MPES encaminhou ofício à Prefeitura de Vitória requisitando informações e providências 
referente à obra de ampliação da faixa de areia. | https://bit.ly/2ZWwYI6 
 
Bem Paraná | Obra de restauração da Estação Ferroviária de Paranaguá está pronta 
O projeto para realizar as intervenções, incluindo as modificações, foi aprovado pelos órgãos 
de proteção ao patrimônio cultural. | https://bit.ly/3cqE6Pw 
 
Folha de Londrina | Polícia investiga fraude à licitação de obras em unidade de saúde 
pública 
A empresa foi contratada pelo montante de R$ 1,4 milhões. | https://bit.ly/2U05s8W 
 
Em tempo | Manaus recebe pacote de obras no sistema de transporte público 
Prefeitura inicia a transformação na estrutura física do sistema de transporte com reformas 
e reconstrução de terminais. | https://bit.ly/3016q8G 
 
Diário Santa Maria e Região | Obra vai alterar o itinerário de duas linhas de ônibus em 
Santa Maria 
A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos sinaliza que a obra é de drenagem pluvial. 
| https://bit.ly/36QAW6F 
 
De Olho na Ilha | Florianópolis estipula orçamento de R$ 316 milhões na execução das 
obras de infraestrutura em 2021 
Quarta audiência pública da LDO discutiu também os orçamentos da Comcap e dos setores 
de saneamento básico e mobilidade urbana. | https://bit.ly/3eALEkc 
 
Estado de Minas | Bombeiros de Uberaba flagram trabalhadores de obra em risco 
Construção foi embargada, o engenheiro responsável foi notificado e o Ministério Público do 
Trabalho informado sobre a irregularidade. | https://bit.ly/2BoC1XL 
 
Jornal Agora MS | Sanesul está executando R$ 24,2 milhões em obras de saneamento em 
Ponta Porã 
A maior parte desse recurso está sendo aplicado na ampliação do Sistema de Abastecimento 
de Água-SAA; a cobertura de esgotamento também sendo ampliada com mais redes e liga-
ções. | https://bit.ly/2Xm622M 
 
Diário dos Campos | Após seis anos, Paraná retoma obras de escola estadual em Ponta 
Grossa 
Escola no Cará-Cará deve ser entregue em 2021. | https://bit.ly/3eGPs3D 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O Dia Niterói | Tombado pelo Inepac, Canto Sul de Itaipu passa por obras de requalifica-
ção 
Trecho da praia, histórico por seus sambaquis, está recebendo restauração paisagística, a 
organização dos estacionamentos, uma praça de eventos e rampa com acessibilidade ao ba-
nho de mar. | https://bit.ly/2BfW2zx 
 
GC Notícias | Obras de pavimentação do Finisa avançam no Jardim Conquista 
Bairro periférico de Sinop existe há 18 anos. | https://bit.ly/36TyMmB 
 
O Atual Amazonas | Juiz pede explicações sobre obra em Novo Aripuanã que pode violar 
regras contra Covid-19 
O MP e a DPE alegam que não estão sendo adotadas medidas de prevenção contra a Covid-19 
entre os trabalhadores do local (cerca de 100 operários), contribuindo com situação de 
aglomeração de pessoas. | https://bit.ly/2U1jO8Z 
 
G1 | SMT alerta que só veículos de até 4 metros de altura podem passar sob viaduto em 
obras na Marginal Botafogo, em Goiânia 
Segundo a secretaria, motoristas tentam passar com veículos de grande porte e ficam presos 
à estrutura. Velocidade máxima permitida no trecho é de 40 km/h. | https://glo.bo/2Bj56nf 
 
G1 | Obras de transposição da linha férrea em Juiz de Fora têm orçamento garantido 
para execução, diz Prefeitura 
Construção de dois viadutos, na Avenida Francisco Bernardino e nos bairros Poço Rico e Santa 
Teresa, está orçada em cerca de R$ 24 milhões. | https://glo.bo/2Ml1PGq 
 
G1 Triângulo e Alto Paranaíba | Obras de revitalização do Bosque John Kennedy em Ara-
guari têm licitação aberta pela Prefeitura 
Valores são de recursos próprios e do Fundo de Defesa Ambiental. Veja detalhes e como as 
empresas podem participar. | https://glo.bo/2ZXmOqJ 
 
G1 Zona da Mata | Saae retoma obras da ETE-Barrinha em Viçosa 
Iniciada em 2014, construção foi interrompida no mesmo ano por questões técnicas, legais e 
estruturais. Com a conclusão dos trabalhos, unidade terá capacidade de tratar 90% do esgoto 
do município. | https://glo.bo/2TYc3k4 
 
G1 Zona da Mata | Obras de manutenção são iniciadas na BR-267 entre Juiz de Fora e 
Bicas 
Políticos e motoristas da região reclamaram das más condições da estrada; relembre. | 
https://glo.bo/3gLHsQP 
 
G1 Minas | Justiça dá prazo para Vale explicar o que pretende fazer após suspensão de 
alvarás de obras em Brumadinho 
Por causa de aglomerações e do risco de contaminação com novo coronavírus, a Prefeitura 
de Brumadinho decidiu interromper todas as atividades da mineradora. | https://glo.bo/
2U1l0Jv 
 
G1 Minas | Após funcionários testarem positivo para a Covid-19, Fundação Renova tem 
obras paralisadas em Mariana 
A medida foi tomada após dois funcionários terceirizados apresentarem resultado positivo de 
coronavírus. | https://glo.bo/3dqnrx0 
 
G1 Minas | Tragédia de Mariana: Renova diz ainda não saber qual será impacto de parali-
sação em obras de reassentamento 
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Quatro anos depois, reassentamento de famílias desabrigadas ainda não foi concluído e tra-
balhos precisaram ser novamente interrompidos por causa da Covid-19. Barragem da Samar-
co se rompeu em 2015, matando 19 pessoas. | https://glo.bo/2ZWJaIS 
 
G1 Minas | Fiscalizações em MG identificam quase 5 mil irregularidades em obras, desde 
o início da pandemia 
Principal problema é a falta de responsável técnico. | https://glo.bo/2Y5pwrV 
 
G1 Minas | Suspensão de obras da Vale no Paraopeba pode comprometer abastecimento 
da Grande BH 
Mineradora fazia obras de reconstrução do sistema de captação de água, que foi destruído 
pela lama da barragem que se rompeu em janeiro do ano passado. | https://glo.bo/2U1m-
wLH 
 
G1 Minas | Coronavírus: Cirurgias no Hospital Júlia Kubitschek, em BH, são suspensas por 
obras de ampliação 
A expectativa é que 40 novos leitos sejam disponibilizados no local. Demandas foram trans-
feridas para os hospitais João XXIII e Alberto Cavalcanti. | https://glo.bo/3eKij6X 
 
G1 Itapetininga e região | Ruas da área central de Itapetininga são interditadas para 
obras 
A prefeitura orienta ainda que os motoristas usem ruas alternativas enquanto as obras esti-
verem em andamento. | https://glo.bo/36PZCMF 
 
G1 Centro-Oeste de Minas | Prefeitura inicia obras para abertura da Rua São Paulo em 
Divinópolis 
A ação faz parte das obras para abertura do quarteirão fechado onde funcionava o antigo 
Camelódromo. | https://glo.bo/3dr01Yb 
 
G1 Centro-Oeste de Minas | Licitação para escolher empresa responsável pelas obras do 
viaduto do Complexo da Ferradura é suspensa em Divinópolis 
Data do lançamento de um novo edital ainda não foi informada. | https://glo.bo/2Bpw10T 
 
G1 Centro-Oeste de Minas | Estacionamento da Rua São Paulo é interditado para obras 
em Divinópolis 
Trecho entre as Avenidas 1º de Junho e Getúlio Vargas permanecerá fechado até o término 
das alterações que fazem parte do plano de obra para a abertura do quarteirão fechado 
onde funcionava o antigo Camelódromo. | https://glo.bo/2U0nk3I 
 
G1 Vales de Minas Gerais | DER publica edital das obras do Aeroporto Regional do Vale do 
Aço e orçamento ultrapassa os R$ 12 milhões 
De acordo com o órgão, as empresas devem oficializar as propostas até o dia 18 de junho. 
Previsão de término das obras está para dezembro deste ano. | https://glo.bo/2XRYeF5 
 
G1 Piracicaba e Região | TJ suspende liminar e autoriza retomada de obra de residencial 
em Nova Odessa 
Em decisão anterior, juíza apontou 'fortes indícios' de que Plano Diretor seja inconstitucional 
e suspendeu o alvará. Advogado que moveu ação disse que vai recorrer. | https://glo.bo/
2AtSOs0 
 
G1 Piracicaba e Região | Justiça julga improcedente ação da Promotoria para cobrar 
obras emergenciais na rodovia SP-191 
MP aponta que as condições do trecho entre São Pedro e Charqueada põem em risco a segu-
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rança das pessoas que trafegam nele. Juiz cita que há obras em andamento e mais recursos 
previstos. | https://glo.bo/2zR6qNX 
 
G1 AC | Com investimentos de quase R$ 4 milhões, governo do AC anuncia pacote de 
obras durante pandemia 
Objetivo é geração de emprego e renda durante período de pandemia. Anúncio foi feito ao 
lado da prefeita Socorro Neri. | https://glo.bo/3dqgNXA 
 
G1 AC | No AC, governo cria comitê para garantir execução de obras 
Objetivo do comitê é de realizar o monitoramento de todas as etapas das obras em execução 
no estado. | https://glo.bo/300b9HM 
 
G1 Ribeirão Preto e Franca | Trecho da Avenida Brasil é interditado para obras de mobi-
lidade em Ribeirão Preto, SP 
Construção de viaduto deve custar aos cofres públicos R$ 19,8 milhões. Transerp definiu ro-
tas alternativas e orienta motoristas a reduzirem a velocidade no local. | https://glo.bo/2X-
pei2k 
 
G1 Ribeirão Preto e Franca | Trecho da Avenida Fábio Barreto tem interdição parcial 
para obras de mobilidade em Ribeirão Preto 
Prometido desde 2013, o pacote de mobilidade urbana está em execução em diferentes re-
giões da cidade para remodelar a malha viária de Ribeirão. | https://glo.bo/2U37Wn7 
 
G1 Presidente Prudente | Ponte do Rio do Peixe que liga Rancharia a Parapuã é interdi-
tada para obras 
Conforme o Poder Executivo, o acesso é utilizado principalmente por donos de propriedades 
rurais. | https://glo.bo/3dAZ4ws 
 
G1 Rio Preto e Araçatuba | Avenida será parcialmente interditada em Rio Preto para 
obras em ciclovia 
De acordo com a prefeitura, nas próximas duas semanas, os veículos poderão utilizar apenas 
as duas faixas à direita. | https://glo.bo/2zPJluU 
 
G1 Santos | Praia Grande, SP, finaliza obras em escolas para oferecer mais 588 vagas de 
Educação Infantil 
Secretaria de Educação ampliou uma escola e adaptou um prédio antigo para receber as cri-
anças após a pandemia. | https://glo.bo/3eGS1CN 
 
G1 Santos | Guarujá, SP, anuncia início das obras de contenção do Morro do Macaco Mo-
lhado 
Cerca de R$ 25 milhões foram destinados para a realização da obra, por meio de convênio 
com o Governo do Estado de São Paulo. | https://glo.bo/3cos3Co 
 
G1 RN e Inter TV Cabugi | TCE-RN aponta preços acima do valor de mercado para leitos 
de Covid-19 e vê irregularidade em obras no hospital da Liga 
Auditoria do órgão apontou que Estado contratou cada leito de UTI por R$ 3,2 mil, enquanto 
em outros contratos durante a pandemia pagou 1,5 mil. | https://glo.bo/2ySCBvR 
 
G1 RN | Trecho da BR-101 Norte é interditado para obras no Gancho de Igapó em Natal 
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura no Estado do Rio Grande do Norte 
(Dnit), o fechamento temporário acontece por conta das obras do Complexo Viário do Gan-
cho de Igapó. | https://glo.bo/2Mn6KGK 
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G1 PB | Obras de triplicação da BR-230, na Paraíba, são reiniciadas pelo Dnit e Exército 
Equipes executam a limpeza inicial e a organização das frentes em viaduto de Cabedelo. | 
https://glo.bo/36PbfTU 
 
G1 PB | Obra da Vila Olímpica de Patos, PB, é investigada pelo MPF 
Convênio firmado entre Prefeitura de Patos e Ministério do Esporte em 2013 é investigado 
por suspeita de irregularidades. Obra ainda não foi concluída. | https://glo.bo/2zJuKkZ 
 
G1 PR | Rotatória do viaduto da Dez de Dezembro, em Londrina, é liberada após um ano 
e nove meses de obras 
Rotatória liga as avenidas Dez de Dezembro, Leste-Oeste e Theodoro Victorelli. | https://
glo.bo/2XpRcsd 
 
G1 TO | Prefeitura mantém cronograma de obras na educação e anuncia projetos em 43 
unidades escolares de Palmas 
Segundo o município, obras vão ocorrer mesmo durante a pandemia de coronavírus. | 
https://glo.bo/3eE5Qlq 
 
G1 SC | Sacadas de prédio em obras desabam e dois morrem em Itapema 
Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira no Litoral Norte de Santa Catarina. | https://
glo.bo/2MjT8wb 
 
NSC TV | Obras nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, em Florianópolis, começam na 
segunda-feira, diz governo 
Laudo feito a pedido do governo do estado aponta a necessidade urgente de recuperação de 
blocos das duas estruturas. | https://glo.bo/2MhpaZw 
 
RJ2 | Material volta a ser entregue em obras para instalar tomógrafo em terreno de igre-
ja na Rocinha 
Município pretende abrir uma via que corta o Mercado Popular para a passagem de ambulân-
cias. Cerca de 40 boxes serão removidos, segundo comerciantes. | https://glo.bo/36SGyNM 

Bahia Notícias | PF faz operação na Secretaria de Saúde em Rio Branco para apurar irre-
gularidades Dois mandados de prisão e sete de buscas e apreensão são cumpridos em Rio 
Branco (AC), Porto Velho (RO), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP) | https://
bit.ly/2UMTKiv 

TV Bahia | Militares do Exército trabalharão nas obras da ferrovia que liga região leste à 
oeste da Bahia para acelerar construção 
Militares da sede em Barreiras serão deslocados para trabalhar nos canteiros de obras dos 
municípios de São Desidério e Caetité. Previsão de conclusão é em dezembro de 2022. | 
https://glo.bo/3gMtii4 

G1 Bahia | Viaduto no bairro do Canela é reaberto após mais de dois meses interditado 
para obras 
Viaduto da Gabriela dá acesso ao bairro da Graça pelo Vale do Canela. Bloqueio que havia no 
sentido Av. Princesa Leopoldina foi reaberto. | https://glo.bo/2Mk92X9 
 
G1 Bahia | Obra de contenção em área que teve deslizamento de terra no bairro do IAPI 
é embargada 
Segundo Sedur, empresa foi notificada para apresentar laudo técnico referente ao incidente 
do desmoronamento da contenção. | https://glo.bo/3gFNr9P 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G1 Bahia | Após casos de funcionários com Covid-19 e protesto, empresa decide parali-
sar obras em cidades da Bahia e Piauí 
Decisão foi tomada depois que 34 profissionais que atuavam no distrito de Nova Holanda, em 
Pilão Arcado, foram diagnosticados com Covid-19. Moradores fizeram protesto em alojamen-
to. | https://glo.bo/2TYS2Kv 
 
Bom dia Paraná | Obras na aduana em Foz do Iguaçu 
A previsão é de que os serviços terminem até o fim de maio. | https://bit.ly/3gJr4QH 
 
G1 Sorocaba e Jundiaí | Viadutos de Jundiaí passam por obras de recuperação e reforço 
estrutural 
Viadutos em obras são o São João Baptista, que fica na Ponte São João, e o Engenheiro Ro-
mão Nasser, na Avenida Jundiaí, área central da cidade. | https://glo.bo/3gLnPs4 
 
G1 Sorocaba e Jundiaí | Prefeitura inicia obras para reforma da UBS do Jardim São Cami-
lo em Jundiaí 
Obras acontecem em parte do prédio e não afetam o atendimento aos usuários da unidade. 
| https://glo.bo/3eJigZs 
 
Diário TV 1ª Edição | Obras de duplicação na Mogi-Dutra estão 40% concluídas, diz DER 
Apesar da pandemia do novo coronavírus, obras na rodovia seguem avançando, e prazo para 
entrega continua sendo novembro. | https://glo.bo/3gLEQlZ 
 
RJ1 | Iabas diz que vai ficar 'feliz' se obras de hospitais de campanha do RJ forem parali-
sadas 
Secretário Fernando Ferry afirmou que algumas unidades estão muito atrasadas e que núme-
ros positivos da pandemia podem fazer estado desistir das unidades — apenas uma está fun-
cionando. | https://glo.bo/3eAVbaY 
 
G1 TO | Prefeitura sanciona lei para proibir a inauguração de obras incompletas em Pal-
mas 
A medida também se aplica a obras que estejam prontas, mas que não possuam o material 
de expediente necessário para que funcionem. Prefeitura tem 60 dias para regulamentar a 
nova lei. | https://glo.bo/3eGZlyh 
 
G1 ES | Obras de ampliação da faixa de areia da Praia de Camburi estão 35% concluídas 
O engordamento acontece entre a Ilha do Socó e o Píer de Iemanjá, numa extensão de 1.180 
metros. O trabalho é feito 24 horas, todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domin-
gos. A largura da praia será de 59,1 metros. | https://glo.bo/3dvzmd6 
 
G1 CE | Prefeitura no Ceará interdita hospital com obras paradas e abrirá ala para Covid-
19 
Unidade, pronta desde 2014, nunca funcionou. | https://glo.bo/2yZ89jW  
 
G1 Campinas e Região | Emdec inicia novas obras do BRT no Campo Grande, em Cam-
pinas, e altera circulação; veja mudanças  
Previsão é de que obras em área da Avenida John Boyd Dunlop durem 60 dias. | https://
glo.bo/2AwImzI  
 
G1 Campinas e Região | Região de Campinas deve receber obras ferroviárias após re-
novação de contrato da Malha Paulista  
Rumo, empresa responsável pelo serviço, estendeu concessão até 2058. Contrato prevê 
quatro obras na região. | https://glo.bo/2MmxC9O 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G1 Campinas e Região | Dez empresas apresentam propostas para obras do Centro de 
Convivência de Campinas  
O espaço, localizado no bairro Cambuí, está fechado desde 2011 por problemas estrutu-
rais. | https://glo.bo/3clvMkl  
 
Bom dia DF | Obras do metrô estão atrasadas 
Metrô investiu R$ 35 milhões nas estações 106 e 110 sul. | https://bit.ly/2zSX8AT 
 
Bom dia DF | Obras no Vale do Amanhecer serão retomadas 
Justiça autoriza retomada da construção de posto de saúde. | https://bit.ly/36QrdgE 
 
Bom dia SP | Obras na pandemia 
Com menos carros nas ruas, recapeamento está autorizado durante o dia. | 
https://bit.ly/2BpRx5J 
 
G1 GO | Juquinha das Neves, Valdemar Costa Neto e outros 5 viram réus por superfa-
turamento em obras da Ferrovia Norte-Sul  
Prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 76 milhões. Denúncia foi apresentada em 
agosto de 2019. | https://glo.bo/3cr7tBr 
 
G1 RJ | Em dez anos, participação de obras residenciais supera as de infraestrutura 
no Brasil, aponta IBGE  
Levantamento de 2018 mostra mudança estrutural do segmento, com perda de partici-
pação do setor público. Ocupação no setor caiu 10% desde 2009. | https://glo.bo/
3coLBXp  
 
TV Anhanguera | Moradores pedem conclusão de hospital com obras atrasadas há 
quatro anos em Gurupi  
Promessa era de que o Hospital Geral de Gurupi ficaria pronto em 2016, mas nem a pri-
meira das três etapas da obra foi entregue. Projeto prevê até 200 leitos na unidade. | 
https://glo.bo/3dsA2Q8  
 
TV Anhanguera | Prefeitura inicia obras de viaduto na BR-153, em Goiânia  
Estrutura ligará o Setor Universitário ao Jardim Novo Mundo. Previsão é que trabalho 
seja concluído em 180 dias. | https://glo.bo/2Azjx6c 
Atual | Operação faz busca e apreensão contra empresários e ex-secretários de Saúde 
em Manaus A operação, coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado), tem o apoio da Polícia Civil do Amazonas no cumprimento dos mandados 
| https://bit.ly/2UNNTJK 

A Crítica | Ministério Público do AM deflagra operação 'Apneia' em Manaus 
Os promotores investigam se contratações foram direcionadas para que determinada empre-
sa fosse escolhida para fornecer equipamentos médicos para o AM | https://bit.ly/2Y3IeBb 

G1 AM | Taxistas e comerciantes protestam para cobrar retorno de obra na Ponte do 
Educandos, em Manaus 
Os manifestantes afirmam que a paralisação da obra tem afetado a área economicamen-
te. | https://glo.bo/2Xonynl 
 
G1 Mogi das Cruzes e Suzano | Obras de alteamento interditam Estrada da Duchen, 
em Suzano  
Objetivo é conter alagamentos da via por conta da expansão da área da represa de Taia-
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çupeba. Previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses. | https://glo.bo/
2ZX0v4r  
 
SP1 e G1 SP | Moradores reclamam de barulho em obras em 3 bairros de São Paulo 
durante quarentena 
Reclamações vieram das zonas Oeste, Norte e Sul da capital. Construção civil é atividade 
essencial em meio à pandemia. | https://glo.bo/2MlbVXQ 
 
G1 Caruaru | MPF pede à Justiça conclusão das obras de Jucazinho, em Surubim  
Ação civil pública pede providências urgentes ao Governo Federal e DNOCS. | https://
glo.bo/3eGOFj7  
 
G1 SC | Com aumento de casos de Covid-19, Balneário Piçarras decreta toque de re-
colher e proíbe obras privadas 
Diagnósticos de coronavírus aumentaram 200% nos últimos dez dias, diz Comitê de Crise. 
| https://glo.bo/2ApXwa5  
 
G1 AL e TV Gazeta | Tapumes das obras do antigo Produban caem sobre a pista no 
centro de Maceió 
A previsão é que, após a reforma, o local deve voltar a ser ocupado por órgãos do gover-
no do estado. | https://glo.bo/3dsCN4e
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