Notícias de interesse do Ibraop
- 24 de novembro a 4 de dezembro SITE DO IBRAOP ___________________
IBRAOP | Grupo de trabalho do Ibraop se reúne em Salvador para elaborar manual de AOP
A última reunião deste ano do grupo de trabalho responsável em elaborar o Manual de
Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas foi realizada entre os dias 28, 29 e 30 de novembro,
em Salvador (BA) | http://bit.ly/2kfRqkD
IBRAOP | Tribunal de Contas do Amapá é o mais novo filiado do Ibraop
O termo de filiação foi recentemente assinado pelo conselheiro presidente do TCE-AP, Ricardo
Soares Pereira de Souza, e pelo presidente do Ibraop, Pedro Jorge Rocha de Oliveira |
http://bit.ly/2izG0I0
SITES DE NOTÍCIAS ________________
DFTV | Obras públicas viram problema quando são mal feitas
Obras públicas quando mal executadas viram um problema para a população local. É o que está
acontecendo entre Jardim Magueiral e o Jardim Botânico III, no Distrito Federal |
http://bit.ly/2ioQBBW
G1 RS | Contrato para construção de novo presídio em Porto Alegre será assinado nesta quarta,
diz secretário
Empreendimento será construído em terreno ao lado da Cadeia Pública. No local, a Cia Zaffari fará
a obra em troca de um terreno na Avenida Praia de Belas, que hoje abriga o prédio da FDRH |
https://glo.bo/2jWm7Hs
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G1 Brasil | Justiça ordena prisão preventiva de empresários peruanos sócios da Odebrecht
Executivos são acusados de subornar o ex-presidente Alejandro Toledo em troca do contrato de
uma obra pública | https://glo.bo/2B2EuFQ
G1 SP | Polícia Federal e Cade fazem operação contra cartel em obras públicas de infraestrutura
e saneamento
Investigação aponta conduta anticompetitiva de empresa do ramo de conexões de PVC em
licitações de 14 estados | https://glo.bo/2jh37E2
G1 SP | Vereadores de Itapetininga adia discussão de três projetos em sessão extraordinária
Dos 5 projetos em pauta, 3 tiveram pedidos de vista. Um deles, proposto pela Prefeitura, diz
respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos, tratando desde a triagem até sua destinação final |
https://glo.bo/2AZRQCU
G1 ES | Obras públicas de Vitória poderão ser acompanhadas por QR Code
A prefeitura da capital vai instalar placas com os códigos em 12 obras em andamento. O primeiro
código foi colocado na obra da unidade de saúde do bairro Ilha de Santa Maria |
https://glo.bo/2B0mg7S
G1 RJ | Réus na Lava Jato são interrogados pela Justiça Federal do RJ
Suspeitos de envolvimento em fraudes nas obras do Maracanã e do PAC das Favelas são ouvidos. O
ex-governador Sérgio Cabral vai ser interrogado | https://glo.bo/2jg7fnU
G1 Brasil | 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,
tribunal

recomendou

a

paralisação

para

evitar

prejuízo

aos

cofres

https://glo.bo/2zYyX2F
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públicos

|

G1 PR | Biblioteca Pública de Londrina amanhece alagada
Funcionários passaram boa parte da manhã secando os corredores. O alagamento molhou móveis,
livros e documentos históricos. Um rompimento de um cano provocou o alagamento |
https://glo.bo/2nudHMx
G1 PR | Governo anuncia construção de penitenciária em Piraquara
Com capacidade para 546 presos, a nova penitenciária terá um custo total de 35 milhões de reais.,
A obra é emergencial e deverá começar nos próximos dias e ser entregue em 8 meses |
https://glo.bo/2AreoLD
G1 MG | Obras de duplicação na MG-050 em Mateus Leme são concluídas
Cerca de 2,2 quilômetros de estrada receberam intervenções. Também foram construídos
viadutos, passarelas e dispositivos de retorno | https://glo.bo/2A8pXsc
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