Notícias de interesse do Ibraop
- de 25 de junho a 13 de julho -

SITE DO IBRAOP ________________

IBRAOP | Ibraop realiza visita de cortesia ao presidente da Atricon
O encontro se deu na sede do TCE-PB, em João Pessoa, onde mais cedo foi realizada reunião da
Comissão Organizadora do XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas |
http://bit.ly/2m6fOmr

IBRAOP | Inscrições para o XVIII Sinaop serão abertas em setembro
O cronograma foi definido pela comissão organizadora do evento no dia 9 de julho, em reunião
realizada no TCE-PB, em João Pessoa. A corte de contas paraibana irá sediar o simpósio entre os
dias 5 e 9 de novembro | http://bit.ly/2J8sbr9

IBRAOP | Ibraop agradece Tribunal de Moçambique e Cooperação Alemã pela co-realização de
evento internacional
Em ofício, o presidente do Ibraop reiterou que o sucesso do evento se deu não só pela qualidade
dos trabalhos e das palestras apresentadas, como pela destacada participação de países e
profissionais interessados no tema | http://bit.ly/2NoL8ZZ

SITES DE NOTÍCIAS ________________

G1 PB | TCE atualiza fiscalização de mais de 500 obras públicas em 200 cidades da Paraíba
Caravana do TCE apresentou levantamento de atualização do sistema GeoPB na quinta-feira (21) |
https://glo.bo/2uo9T0v

G1 SP | Daesp publica edital para obras na pista do Aeroporto Leite Lopes em Ribeirão Preto
Serviços orçados em R$ 4,2 milhões contemplam implantação de área de giro nas cabeceiras,
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instalação de acostamento nas pistas de taxiamento e reforço. Aeroporto espera melhorias há 6
anos | https://glo.bo/2Lfxp69

Jornal de RO | Obras na BR 319 foi tema de audiência pública no Senado nesta terça-feira em
Brasília
O DNIT prometeu concluir, em 2017, os estudos para o asfaltamento da rodovia que liga Manaus a
Porto Velho | http://bit.ly/2L90Wlk

BD BR | Quase três mil obras públicas estão paradas no Brasil
Metade dessas obras é de escolas e creches. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional
das Indústrias com dados do Ministério do Planejamento | http://bit.ly/2zDnXbH

G1 RN | Acesso sul ao aeroporto da Grande Natal é inaugurado sem iluminação
De acordo com DER, serviços devem ser concluídos em até 20 dias. Calendário eleitoral permite
inauguração de obras públicas até o próximo sábado (7) | https://glo.bo/2JmARua

G1 SP | Audiência pública expõe intervenções das obras de remodelação da entrada de Santos
Evento é aberto ao público e serão apresentadas as medidas mitigatórias e compensatórias pelo
empreendimento | https://glo.bo/2JjS33r

JT TV | Escola pública expõe obras em alto relevo de prédios históricos de Santarém
Os principais prédios de Santarém e cenários como Alter do chão foram retratados de um jeito
diferente | http://bit.ly/2NbNTgj
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