Notícias de interesse do Ibraop
- de 10 a 24 de junho -

SITE DO IBRAOP ________________

IBRAOP | ANTC, AUD-TCU, AUD-TCDF E IBRAOP se reúnem com relator da nova Lei de Licitações
As entidades de classe e organização da sociedade civil levaram aos Deputados preocupações dos
Auditores de Controle Externo dos 33 Tribunais de Contas do Brasil com alguns artigos que
constam do relatório do texto substitutivo que será na Comissão Especial | http://bit.ly/2HM1IyO

IBRAOP | Ibraop recebe agradecimentos por relevante contribuição na co-realização de
Seminário em Moçambique
A Cooperação Alemã-GIZ enviou uma carta em agradecimento ao Ibraop “pela disponibilidade e
relevante contribuição para o sucesso” do 1º Seminário Internacional sobre Auditoria de Obras
Rodoviárias do Tribunal Administrativo de Moçambique | http://bit.ly/2sSpHXD

IBRAOP | Ensaios laboratoriais refinam procedimentos de auditoria de obras rodoviárias do
Ibraop
Os laboratórios dos Tribunais de Contas do Distrito Federal e do Estado de Goiás estão auxiliando
o Grupo Técnico de Obras Rodoviárias do Ibraop | http://bit.ly/2Jj0xwq

IBRAOP | Associado do Ibraop apresenta estudo de caso de Programa de Resíduos Sólidos em
evento, no Tocantins
O engenheiro Fernando Bernardes, integrante do grupo de trabalho do Ibraop sobre
procedimentos de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos, foi um dos palestrantes
do Encontro Técnico “Gestão dos Resíduos Sólidos no Tocantins | http://bit.ly/2HxeIZg

SITES DE NOTÍCIAS ________________

JN | Presidente da Cesf é preso suspeito de fraudes nas obras do Rodoanel
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Laurence Casagrande Lourenço também presidiu a Dersa, empresa de obras viárias do governo
paulista responsável pelo Rodoanel | https://glo.bo/2yxn6IN

G1 DF | Decreto do governo corrige em 120% limites para licitações de obras públicas
Correção equivale à metade da inflação registrada desde 1998, quando foram fixados os valores
em vigor, e ocorre no momento em que deputados discutem revogação da atual Lei de Licitações
https://glo.bo/2K9rouy

G1 DF | Obra irregular no Conic é suspeita de danificar teatro tombado no DF desde 2007
Agefis embargou obra e pediu laudo de risco. Produtores questionam prefeitura; gestora afirma
que estudos estão sendo feitos | https://glo.bo/2tqAOHy

DF1 | Obra adiada: ciclovia na EPTG agora só em setembro
Justificativa para o atraso foi a chuva e a greve dos caminhoneiros | http://bit.ly/2K4smJy

BD DF | Obras públicas em Brazlândia e Planaltina estão paradas
A construção de uma unidade de internação em Brazlândia está parada desde 2014 porque a
empresa faliu e abandonou a obra. Em Planaltina, um albergue deveria ser inaugurado há dois
anos, mas nunca saiu do papel | http://bit.ly/2yyq3ZG

G1 SP | Presidente da Cohab em Ribeirão Preto é alvo de operação da PF contra fraudes em
obras do Rodoanel
Agentes fizeram buscas na casa de Nilson Baroni, que foi diretor da Dersa entre 2015 e 2017.
'Pedra no Caminho' apura desvios de R$ 600 milhões em contratos com OAS e Mendes Junior |
https://glo.bo/2tlPZ5E

G1 SP | Daesp quer reforma de R$ 4,2 milhões na pista antes de obra em terminal de passageiros
do Aeroporto Leite Lopes
Departamento estadual enviou à União proposta de aditamento em termo de referência que prevê
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melhorias de R$ 88 milhões na unidade em Ribeirão Preto | https://glo.bo/2IfMu5i

FN SP | Obra não concluída revolta moradores de Álvares Machado
Buracos estão abertos sem nenhuma proteção | http://bit.ly/2thXxGQ

EPTV | Obra em escola de Restinga, SP, iniciada em 2010 está abandonada
Unidade, que já custou mais de R$1 milhão aos cofres públicos, foi parar no quadro "O Brasil que
eu quero” | http://bit.ly/2ttpACs

G1 MG | TRF1 absolve ex-prefeito de Coração de Jesus em processo que apura desvio de verbas
obras públicas
Acusações do MPF feitas em 2012 apontaram que Toninho Cordeiro autorizou pagamentos por
obras inacabadas no município; juiz Marco Fratezzi afirma que denúncias não tem provas concretas
https://glo.bo/2loZ6yi

BD MT | Audiência pública discute obras de Pronto Socorro | http://bit.ly/2K3Jorf

MT TV | Prefeitura dá prazo para resolver obra parada em Cuiabá | http://bit.ly/2lpQrvg

G1 MT | Ex-prefeito, marido de prefeita preso em operação é acusado de desviar R$ 600 mil de
obra de pavimentação para comprar fazenda em MT
Dinheiro proveniente de convênio com o governo federal para a pavimentação foi desviado a partir
da emissão de notas fiscais falsas. Foi atestada a conclusão de uma obra que não tinha sido
executada, de acordo com o MPF | https://glo.bo/2tv9Qyy

G1 MT | Esquema de corrupção no governo de MT sonegou R$ 1,4 bilhão em tributos e impostos,
diz investigação
Em quatro anos de investigação, Operação Ararath teve 15 fases. Além de crimes financeiros, o
esquema lucrava com licitações fraudulentas e contratos superfaturados para obras públicas |
https://glo.bo/2tjaPTd
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MS TV | Sanesul verifica problema em obra em bairro de Corumbá
Moradora reclama que desde que obras começaram no Padre Ernesto Sassida, casa dela é invadida
por material de esgoto | http://bit.ly/2MR0tC6

BD SC | Greve dos caminhoneiros atrasa obras públicas em Blumenau | http://bit.ly/2KaCNXN

JA SC | Três obras públicas de Criciúma são fiscalizadas pelo Observatório Social |
http://bit.ly/2KbAST1

G1 AM | Família vizinha a obra de escola pública no AP abandona casa após danos na estrutura
Proprietário diz que decidiu abandonar a residência por segurança. Obra do Centro Profissional de
Música Walkíria Lima, em Macapá, iniciou em 2016 e deve ser concluída em maio |
https://glo.bo/2w4QuFk

RJ 1 | Moradores do Recreio estão preocupados com novo deslizamento de areia na Praia da
Macumba
Obra de recuperação do calçadão e da ciclovia foi entregue há menos de 2 meses |
http://bit.ly/2ML5CM2

G1 MA | Suspensas obras na BR-135 em trecho que passa por comunidades quilombolas no
Maranhão
Entre os municípios de Bacabeira e Miranda do Norte são 40 quilômetros de rodovia rodeados de
comunidades. Segundo o Ministério Público Federal, o DNIT precisa consultar os quilombolas antes
de executar uma obra que mexa com a dinâmica social nos povoados | https://glo.bo/2tli9hd

BD MA | Após obra em avenida de São Luís, buracos prejudicam motoristas
Trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque nem parece que teve obra entregue recentemente |
http://bit.ly/2yA4hVA
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BD MA | Moradores de Codó questionam falta de obra na MA-026
Máquinas e placa da obra chegaram a ser vistos no local, mas obra não começou. Dono da
empresa foi se explicar com a comunidade | http://bit.ly/2K018na

G1 CE | Obra do VLT muda trânsito a partir desta terça-feira no Cocó
Intervenção deve ocorrer até a tarde de quarta-feira (20) | https://glo.bo/2MNMJIo

G1 AP | Por descumprir leis trabalhistas, empresa pagará R$ 750 mil para obra do MTE no AP
Valor foi definido em TAC assinado pela Amcel com o Ministério Público do Trabalho.
Irregularidades foram identificadas no registro de ponto, jornada de trabalho e trabalhos nos
feriados | https://glo.bo/2Kf2s4O
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