Notícias de interesse do Ibraop
- de 14 a 31 de maio -

SITE DO IBRAOP ________________

IBRAOP | Ibraop é co-organizador de evento sobre controle de obras públicas em Moçambique
Instituto participa e colabora tecnicamente com a realização 1o Seminário Internacional sobre
Auditorias de Obras Públicas: “O controle das Obras Rodoviárias pelos Tribunais de Contas”,
iniciado no dia 29 em Maputo |http://bit.ly/2L7MnLa

IBRAOP | Presidente do Ibraop palestra sobre preços de referência em seminário internacional
O segundo dia do 1o Seminário Internacional sobre Auditoria de Obras Públicas, em Maputo
(Moçambique), teve início com um painel sobre Preços de Referências | http://bit.ly/2xuqTpK

IBRAOP | Encontro de TCs em Moçambique contempla visita a uma grande obra
A obra, edificada sobre o Golfo de Maputo, será a maior ponte suspensa da África e deve ser
inaugurada ainda este mês | http://bit.ly/2xFKnIj

IBRAOP | Participantes de encontro conhecem laboratório de asfalto de tribunal moçambicano
Equipamentos ajudam as auditorias de obras rodoviárias e análise de solos e asfalto |
http://bit.ly/2xEx1fj

SITES DE NOTÍCIAS ________________

G1 RR | Morador denuncia construção de banheiro no lugar de calçada em avenida de Boa Vista
Banheiro foi construído na Severino Soares de Freitas, no Paraviana. Prefeitura diz que não se trata
de 'obra em via pública’ | https://glo.bo/2M07ZKz

G1 RJ | Três réus da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro devolveram R$ 3,7 milhões em troca
de redução de pena ou absolvição
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Eles se disseram arrependidos dos crimes que cometeram. O dinheiro veio de um esquema de
lavagem de dinheiro de obras públicas, como a reforma do Maracanã | https://glo.bo/2JdUHfG

G1 MT | Em reforma há 8 meses, obra da Praça Ipiranga deve ser entregue nesta 2ª em Cuiabá
O tradicional chafariz, que há muitos anos não estava mais em funcionamento, também foi
restaurado | https://glo.bo/2sFK4rf

G1 SP | Decreto proíbe instalação de lixeiras em áreas públicas de Porto Ferreira, SP
Apenas calçadas e passeios em frente às residências e lojas podem ter lixeiras instaladas. A multa
para quem desrespeitar a norma é de R$ 238,82 | https://glo.bo/2Jb5Uhk

G1 Política | Gilmar Mendes manda soltar Paulo Vieira de Souza pela segunda vez
Ex-diretor da Dersa é apontado como 'operador' do PSDB em São Paulo e suspeito de participar do
desvio de dinheiro de obras públicas| https://glo.bo/2LSzo1b

G1 PE | Obra de esgotamento sanitário é realizada em Santa Cruz do Capibaribe
Principal objetivo do projeto é reduzir o lançamento de esgoto direto no Rio Capibaribe, diz
Compesa | https://glo.bo/2sDHXnG

G1 MG | Prefeitura de Uberlândia publica licitação para retomada de obras de UBSF do Bairro
Novo Umuarama Aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira
(22). Construção estava parada desde 2015 por falta de recursos | https://glo.bo/2JwAAck

G1 ES | Moradores listam obras públicas paradas em bairro de Marataízes, ES
O ginásio municipal, uma unidade de pronto atendimento e um posto de saúde foram tomados por
mato, pichações e destruição | https://glo.bo/2LVSUtA

Jornal Tapajós | Saiba de quem é a responsabilidade para fazer reparos em calçadas após obras
públicas Obras de saneamento básico estão sendo executadas em várias ruas de Santarém e isso
tem gerado problemas para a população | http://bit.ly/2sxV6iR
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