Notícias de Interesse do Ibraop
- 1 a 10 de maio SITES DE NOTÍCIAS_______________
G1 SP | Temer se entrega à PF em São Paulo após nova ordem de prisão
Ex-presidente é acusado de chefiar organização criminosa que teria negociado R$ 1 milhão em propina nas obras de Angra 3; ele e o Coronel Lima ficarão presos na PF em SP |
https://glo.bo/2LzDJu0
G1 SP | Estado de SP possui 409 obras na área de Educação paradas ou atrasadas,
aponta TCE
Segundo levantamento, R$ 518,9 milhões já foram pagos pelo governo e por prefeituras
paulistas para a execução desses projetos. Secretaria diz que nenhuma obra foi paralisada na atual gestão | https://glo.bo/2VbAmsN
G1 SP | Mapeamento do TCE aponta Ferraz como a cidade com o maior número de
obras paradas no Alto Tietê
Segundo levantamento, são 8 construções públicas paradas que representam um custo
de R$ 19 milhões | https://glo.bo/2JdgXGd
G1 PE | Governo publica edital de licitação para obra de iluminação do Aeroporto de
Fernando de Noronha
Com investimento previsto de R$ 4,6 milhões, iniciativa vai permitir a operação de voos
noturnos na ilha | https://glo.bo/2PZKeF1
G1 MG | Prefeitura de Bom Despacho licencia construção de aterro sanitário
Projeto foi aberto em 2018 e atenderá a diversas cidades. Município já realizou audiência pública sobre o tema. O G1 procurou a empresa responsável pelas obras | https://
glo.bo/2HdKyfs
G1 MG | MG Móvel acompanha entrega de obra em Contagem
Moradores da rua Hum pediram obras na rede pluvial, melhorias na escadaria, iluminação pública e asfaltamento. Conseguiram tudo e um pouco mais | http://bit.ly/2VXXtLU
G1 MT | Vereador é levado para a delegacia por 'fiscalizar' obra na casa do prefeito
de Cuiabá; veja vídeo
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), informou que vai se pronunciar na página
dele em uma rede social | https://glo.bo/2VUWz2t
Município cumpre orientações do TCE para retomar projeto de asfalto, diz secretário
Será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, toda a documentação e os esclarecimentos sobre o processo de licitação que prevê a contratação de empresa de engenharia para a restauração de pavimento e recapeamento | http://bit.ly/2LwJfxj
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G1 PB | Justiça condena nove réus em operação que investiga desvio de dinheiro
público, na PB
Operação investiga organização criminosa suspeita de fraudar licitações públicas, em
obras de construção civil | https://glo.bo/2Vc9ngM
G1 PR | Bolsonaro visita Foz do Iguaçu e assina autorização para o início das obras da
segunda ponte entre o Brasil e Paraguai
A obra vai custar R$ 462.995.564, 22, e será bancada por Itaipu. O prazo para conclusão
da ponte é de três anos | https://glo.bo/2VrfIK9
TV Brasília | CB.Poder recebe o conselheiro do TCDF Renato Rainha
Entrevista – Parte 1 - http://bit.ly/2VbxX1e
Entrevista – Parte 2 - http://bit.ly/2WA90xR
Correio Brasiliense | Com aumento das chuvas, pontes e viadutos com problemas
voltam a preocupar
O Correio visitou os nove viadutos e pontes considerados críticos pelo Tribunal de Contas
em 2018. É possível notar marcas de infiltração, rachaduras, goteiras e pedaços de ferro
da armação expostos | http://bit.ly/2VbC1yx
Metrópoles | Arenaplex: após falhas no projeto, Terracap adia retomada de licitação
Metrópoles revelou teor de parecer da estatal apontando “inconsistências” em proposta
do Consórcio BSB. Adiamento é por tempo indeterminado | http://bit.ly/2JyasgO
Metrópoles | Parecer da Terracap desqualifica de ponta a ponta projeto de consórcio
que quer gerir Arenaplex
A área inclui o Estádio Nacional Mané Garrincha, o Ginásio Nilson Nelson e o Complexo
Aquático Cláudio Coutinho | http://bit.ly/2VXl7Ig
CBN | Entidades lançam ferramenta para acompanhamento dos Tribunais de Contas
É o ObservaTC - plataforma de transparência sobre as cortes de contas, conselheiros e
demais integrantes | https://glo.bo/30dDurY
Infonet | Levantamento do TCE aponta 259 obras paralisadas em Sergipe
As obras, somadas, chegam ao orçamento de R$ 309 milhões, mas apenas um terço desse
dinheiro foi aplicado até o momento.| http://bit.ly/2HesjaP
Maringá tem quatro obras paralisadas com custo de R$ 11,7 milhões. Três são investimentos municipais
São três investimentos do município na área de mobilidade urbana, pavimentação asfáltica e galeria pluviais. A quarta obra é do Governo do Paraná. As informações foram
divulgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) | http://
bit.ly/30ce5yP
TOK Notícias | Ministério Público do DF faz vistoria na obra do viaduto da Galeria dos
Estados
A vistoria na obra do viaduto da Galeria dos Estados foi realizada depois do anúncio do
aditivo de 17,39% no orçamento inicial | http://bit.ly/2JzzzQm
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