
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 15 a 28 de outubro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP | Ibraop apoia iniciativa de comitê criado pelo CNJ, TCU e TCs para destravar 
obras paradas no país 
O presidente do Ibraop se pronunciou tão logo foi anunciada a criação de comitê forma-
do pelo CNJ e pelos Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios com o 
objetivo de destravar obras públicas paralisadas no Brasil | http://bit.ly/2z76nJu 

IBRAOP | Ibraop e TCE-PB alertam às últimas vagas disponíveis para o XVIII Sinaop 
O XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas | SINAOP está se aproximando e 
as inscrições serão encerrada, tão logo se esgotem as últimas vagas disponíveis | http://
bit.ly/2Cw0Orr 

IBRAOP | Orientações Técnicas do Ibraop são tema de seminário realizado pelo TCE-
MS 
O “Seminário sobre Orientações Técnicas do Ibraop e Temas destacados da Legislação de 
Obras Públicas” está marcado para esta quinta e sexta-feira (dias 25 e 26 de outubro), 
em Campo Grande | http://bit.ly/2D1N60B 

IBRAOP | XVIII SINAOP oferece cinco minicursos aos participantes do evento 
Cinco opções de minicursos serão ofertadas durante o XVIII Simpósio Nacional de Audito-
ria de Obras Públicas | SINAOP. O evento será realizado de 5 a 9 de novembro, em João 
Pessoa. As inscrições continuam abertas até o preenchimento das últimas vagas | http://
bit.ly/2NVQye4 

IBRAOP | Ibraop poderá realizar curso sobre auditoria de obras rodoviárias em 2019 
O grupo técnico de procedimentos de auditoria de Obras Rodoviárias propôs ao Ibraop a 
realização de um curso sobre sua temática em 2019. Esse e outros assuntos debatidos 
em nova reunião pelos integrantes, realizada nos dias 8, 9 e 10 de outubro, em Brasília 
(DF) | http://bit.ly/2PC86gU 

IBRAOP | Sistema de credenciamento do XVIII Sinaop já foi testado por comissão or-
ganizadora 
A Comissão Organizadora do XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas | SI-
NAOP voltou a se reunir no dia 9 de outubro. Além de acertar os últimos detalhes do 
evento, o encontro foi motivado pela realização de testes no sistema de credenciamento 
| http://bit.ly/2PC6ILo 
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SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

GLOBONEWS | CNJ, TCU e TCEs formam comitê para destravar obras públicas paradas 
Nesta quinta (25), o GloboNews em Ponto mostrou que existem milhares de obras para-
das em todo o país. O comitê agora tem um prazo para fazer uma análise dessas obras| 
https://glo.bo/2z7Leib 

ESTADÃO | Toffoli anuncia criação de comitê para discutir obras paralisadas 
De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), 14.403 obras financiadas com re-
cursos federais estão paralisadas no Brasil | http://bit.ly/2Azu7rP 

RONDO NOTÍCIAS | Parceria: CNJ, STF e Tribunais de Contas vão levantar obras para-
lisadas no país 
Na oportunidade, o ministro presidente do STF, Dias Toffoli, destacou a importância do 
evento, em razão do impacto que os assuntos tratados têm para a sociedade brasileira | 
http://bit.ly/2RoWwGB 

NEWSRO | Em conjunto, CNJ, STF e Tribunais de Contas vão levantar obras paralisa-
das no país 
Há muitas obras irregulares e inadequadas, mas as principais causas da paralisação são o 
abandono pelas empresas construtoras, questões ambientais, projetos desatualizados ou 
inadequados, pendências legais, dentre outros | http://bit.ly/2JnXUX5 

G1 DF | CNJ e tribunais de contas criam comitê para tentar destravar obras públicas 
paralisadas 
Segundo números preliminares do Tribunal de Contas da União, mais de 14 mil obras es-
tão paradas no país. Grupo pretende concluir diagnóstico em 30 dias | https://glo.bo/
2zbsChl 

JORNAL NACIONAL | Haddad diz que, se eleito, vai retomar obras públicas para aju-
dar na geração de empregos 
O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, participou de caminhada pelas ruas 
de fortaleza | http://bit.ly/2CMmuj9 

G1 RJ | MPF quer que Concer pague mais de R$ 7 mi por degradação ao meio ambi-
ente na BR-040, no RJ 
Segundo a ação civil pública, o pedido é em função da 'omissão e do descaso' em cumprir 
o licenciamento ambiental nas obras da Nova Subida da Serra, em Petrópolis | https://
glo.bo/2RnaJno 

G1 RJ | Bretas condena ex-secretário de Obras do Rio Alexandre Pinto a 23 anos de 
prisão 
De acordo com magistrado, Pinto demonstrou 'desprezo pelas instituições públicas'. Ges-
tor de obras da prefeitura durante a Copa e a Olimpíada recebeu propinas de R$ 500 mil, 
aponta decisão | https://glo.bo/2qf1MRg 
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G1 ES | ES tem 269 obras públicas paradas; especialistas defendem criação de seguro 
A medida evitaria paralisações e desperdício de dinheiro público. Aprovada no Senado, a 
mudança na lei de licitação vai para votação na Câmara | https://glo.bo/2SqXNyc 

ESTV 2ª EDIÇÃO | Especialistas defendem criação de seguro para obra públicas, no ES 
A medida evitaria paralisações e desperdício de dinheiro público. Aprovada no Senado, a 
mudança na lei de licitação vai para votação na Câmara | http://bit.ly/2PqBOZj 

G1 MG | Pontes são construídas em Patos de Minas para melhorar fluxo de veículos e 
evitar alagamentos 
De acordo com o secretário de Obras Públicas, Mauro Lima, uma das pontes está prevista 
para ser entregue em quatro meses e outra será iniciada na metade de 2019 | https://
glo.bo/2PtPseh 

G1 SP | Especialista critica operações tapa-buraco em Ribeirão Preto: 'Medida palia-
tiva e mais cara' 
Buracos fechados emergencialmente voltaram a aparecer após enxurrada das chuvas. 
Secretaria de Obras Públicas informou que analisa tipo de defeito no asfalto para definir 
trabalho | https://glo.bo/2ProJiu 

FRONTEIRA NOTÍCIAS | Lei que obriga a divulgação de obras públicas paradas entra 
em vigor 
Legislação começou a valer em Presidente Prudente | http://bit.ly/2JmCLfZ 

G1 PR | Após recurso, STF envia investigações da Quadro Negro para a Justiça esta-
dual 
Operação apura desvios de mais de R$ 20 milhões em obras de escolas públicas do Para-
ná; decisão foi tomada pelo ministro Luiz Fux na quarta-feira (17) | https://glo.bo/2y-
MORLp 

BN PARANÁ | Justiça pede bloqueio de bens de Beto Richa e outras onze pessoas 
Eles são acusados de participar do esquema que desviou dinheiro de obras em escolas 
públicas do estado | http://bit.ly/2qgs0D5 

G1 PR | Justiça manda bloquear R$ 263 milhões de Beto Richa, dois deputados e 
mais 10 investigados da Operação Quadro Negro 
Operação apura o desvio de mais de R$ 20 milhões de obras de escolas públicas do esta-
do | https://glo.bo/2EXlWtA
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