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-  1º a 14 de novembro  -

SITE DO IBRAOP ___________________

IBRAOP | Diretor  do Ibraop palestra sobre  boas  práticas  e  desafios  das  auditorias  de  obras 

públicas no 2º Conacon

Pedro Paulo Piovesan de Farias participou do segundo painel,  que debateu as “Boa Práticas e 

Desafios das Auditorias de Obras Púbicas”. A mesa de debates foi comandada pela vice-presidente 

do Ibraop, Narda Consuelo | http://bit.ly/2zrMRJX

IBRAOP | Responsabilidade na execução de obras públicas foi tema de palestra do Ibraop

O tema foi  abordado  pelo  presidente  do Ibraop,  Pedro  Jorge  Rocha,  durante  a  V  Semana da 

Engenharia. O evento foi realizado entre os dias 6 e 10 de novembro, em Campo Grande (MS) |  

http://bit.ly/2zspRtZ

IBRAOP | Ibraop e Crea-MS firmam convênio durante a V Semana da Engenharia

A parceria foi assinada para a realização de ações conjuntas para o aperfeiçoamento das atividades 

de controle, de fiscalização e de execução de obras públicas | http://bit.ly/2hSmhja

IBRAOP | Procedimentos de Auditoria em Obras Rodoviárias são debatidos em Brasília

As  reuniões  de  elaboração  dos  procedimentos  de  Auditoria  em  Obras  Rodoviárias  foram 

retomadas pelo Ibraop. O grupo se reuniu, de 30 de outubro a 1º de novembro, no salão nobre do 

Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília | http://bit.ly/2xFbhv8

SITES DE NOTÍCIAS  ________________

G1 ES | Obra de reforma de escola segue parada há mais de 2 anos em Castelo
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O Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) disse que a obra foi paralisada porque a 

empresa responsável pelos serviços teve problemas financeiros | https://glo.bo/2zDFfnu

Globo News | Ex-governador de Mato Grosso do Sul é preso em operação da PF

Mandados  de  busca  e  apreensão  correspondem  à   5ª  fase  da  Operação  Lama  Asfáltica,  que 

investiga uma quadrilha responsável pelo desvio de recursos e superfaturamento de obras públicas 

| https://glo.bo/2yDjhh2

G1 RJ | Pavimentação no Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, RJ, está em fase de conclusão

As obras, desenvolvidas por secretarias da Prefeitura, contarão nessa etapa com a instalação de 

piso intertravado de concreto, arborização e iluminação pública | https://glo.bo/2z19RAd

Jornal da Manhã BA | TCU recomenda a paralisação de 11 obras públicas no país; duas ficam em  

Juazeiro 

A paralisação se deve às irregularidades graves encontradas nos contratos. Na Bahia, as duas obras 

paralisadas ficam em em Juazeiro e envolvem superfaturamento | https://glo.bo/2ieOGQI

G1 | TCU aponta indícios de irregularidades em 72 de 94 obras públicas fiscalizadas

Obras estavam listadas no orçamento de 2017. Para 11 das obras com irregularidades graves, o 

Tribunal de Contas recomendou a paralisação para evitar prejuízo aos cofres públicos. As 94 obras 

fiscalizadas somam R$ 26,2 bilhões | https://glo.bo/2zYyX2F

G1 | Safra National Bank of New York faz acordo e paga US$ 10 milhões por ter movimentado 

dinheiro desviado por Maluf

Banco  assinou  acordo  com  MP  para  não  sofrer  ação  judicial  por  movimentação  de  recursos 

desviados de obras públicas na Prefeitura de São Paulo | https://glo.bo/2AJIMi0
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ES TV | Iema libera licença para obras do aeroporto de Linhares 

Falta pouco para a ampliação do aeroporto de Linhares. O Iema liberou uam licença para o início 

das obras | https://glo.bo/2huPXC5

A Crítica | Obras públicas terão que justificar com placas paralisação acima de 90 dias

A proposta do vereador André Salineiro, de Campo Grande (MS),  é para que qualquer cidadão que 

passe pelo local  saiba os motivos da interrupção e ainda obriga o órgão responsável  a enviar 

relatório detalhado com o motivo | http://bit.ly/2ieWJwU

Jornal do Almoço | Ordem de início de obras no aeroporto de Vacaria,  RS,  é assinada pelo  

governo  Terminal  de passageiros do aeroporto de Vacaria.  O investimento de R$ 350 mil  será 

direcionado à construção de saguão, banheiros e sala de administração | https://glo.bo/2zXghQV

Jornal Extra | Lei Estadual proíbe inauguração de obras públicas não concluídas

O governador Luiz Fernando Pezão sancionou nesta sexta-feira (10) uma Lei Estadual (7776/2017) 

proibindo o recebimento e a inauguração de obras incompletas ou que ainda não estejam em 

plenas condições de funcionamento | http://bit.ly/2yDFYlf

O Globo | Após prometer R$ 10,54 bi para obras inacabadas, Temer vem ao Rio lançar pacote  

social  Chamado  de  Avançar,  programa  apresentado  por  Temer  na  5ª  não  trouxe  nenhum 

empreendimento novo | https://glo.bo/2hrJdoN

Repórter Diário | Minami projeta 3 mil empregos com retomada de obras públicas

O  secretário  de  Desenvolvimento  Econômico,  Trabalho  e  Turismo  de  São  Bernardo,  Hiroyuki 

Minami (PSDB), estima que as retomadas para 2018 de obras públicas, atualmente paralisadas, 

deve gerar cerca de 3 mil postos de trabalho | http://bit.ly/2iU29N2
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