
Notícias de interesse do Ibraop

- de 22 a 28 de maio -

RELEASES DO IBRAOP ______________________

Ibraop | Diretor do Ibraop fala sobre “obras públicas e corrupção” em artigo publicado no diário 

da manhã

As principais causas de desvios de recursos na execução de obras públicas e foram citadas pelo 

Diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas, Pedro 

Paulo Piovesan de Farias | http://bit.ly/2r5AbBI

Ibraop | ENAOP debate qualidade de obras rodoviárias em intensa programação

O  Encontro  Técnico  Nacional  de  Auditoria  de  Obras  Públicas  trará  intensa  programação  de 

conferências,  palestras,  minicursos  e  mesas  de  debates  aos  seus  participantes  | 

http://bit.ly/2qssa8c

Ibraop | Últimos dias de inscrições abertas para o ENAOP

Os servidores públicos e profissionais que atuam no controle, planejamento e execução de obras 

públicas ainda podem se inscrever para participar do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de 

Obras Públicas – o ENAOP | http://bit.ly/2qXKKs4

SITES DE TCS E PARCEIROS _________________

TCE-GO | Combate às fraudes em obras públicas reunirá especialistas em Goiânia

Renomados profissionais em matéria de qualidade e controle de obras públicas, peritos da Polícia 

Federal, engenheiros e auditores do Tribunal de Contas da União, estarão reunidos em Goiânia na 

próxima semana | http://bit.ly/2qsvS1s
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TCM-GO | De olho no prazo: últimos dias para se inscrever no ENAOP

O TCM informa os últimos dias de inscrições abertas para o Encontro Técnico Nacional de Auditoria 

de Obras Públicas (ENAOP). As vagas são limitadas | http://bit.ly/2qXO9ai

AL-GO | TCE promove Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas

O Instituto Brasileiro de Obras Públicas  e o Tribunal de Contas do Estado de Goiás  realizam o 

Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Enaop/2017), de 29 a 31 de maio | 

http://bit.ly/2qcW5G1

ASN | Encontro discute qualidade de obras públicas

Evento  contribui  para  a  melhoria  do  ambiente  aos  pequenos  negócios  e  oportunidade  para 

divulgar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa http://bit.ly/2qoLnIv

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO ______________

O GLOBO | PF prende assessor especial de Temer e ex-governadores do DF Arruda e Agnelo

De acordo com as  investigações,  superfaturamento na  construção do estádio Mané Garrincha 

chega a quase R$ 900 milhões | https://glo.bo/2qXM7Wk

ASN | Enaop/2017 vai tratar de temas como corrupção e qualidade de obras públicas

O evento vai reunir palestrantes de renome nacional para tratar de temas de grande relevância,  

como combate à fraude e à corrupção,  garantia de cinco anos para obras rodoviárias e novas 

tecnologias de pavimentação | http://bit.ly/2qliHiN

CORREIO BRAZILIENSE | Auditoria do TCDF revela falhas e sobrepreço em recapeamento de vias 

do DF

Conselheiros determinaram que o governo exija das empresas vencedoras da licitação a correção 

dos problemas | http://bit.ly/2qXuxU8
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