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IBRAOP | Educação: Obras paralisadas repercutem em noticiário
A partir do Diagnóstico de Grandes Obras suspensas e Paralisadas, divulgado pela Atricon
no último mês de junho, a Globonews pediu uma estratificação na área da educação |
http://bit.ly/2LuN9Gk
IBRAOP | Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia do Ibraop
já está disponível
O Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia, elaborado por um
grupo de trabalho do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), já está
disponível para download | http://bit.ly/2G9zujv
IBRAOP | Estão abertas as inscrições para o ENAOP 2019
Estão oficialmente abertas as inscrições para o Encontro Nacional de Auditoria de Obras
Públicas – ENAOP 2019! Para garantir a sua vaga, acesse o hotsite – http://www.ibraop.org.br/enaop2019 – e inscreva-se já | http://bit.ly/2NIFd6i
IBRAOP | Novas ações para o segundo semestre do ano foram pauta de reunião da
DIEX do Ibraop
A Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas se reuniu, no
último dia 5 de julho, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), em Vitória. Elaborar novas ações para o segundo semestre e avaliar as metas do
planejamento estratégico biênio foram os assuntos em pauta | http://bit.ly/2YGsYs1
SITES DE NOTÍCIAS_______________
GNEWS | Exclusivo: levantamento aponta 543 obras paradas na educação pelo país
O recorte considera as obras com valor estimado acima a 1,5 milhão de reais e que foram iniciadas em 2009. O número real, portanto, de obras de creches e escolas paralisadas no país deve ser ainda maior | https://glo.bo/2YfanGg
G1 BR | 543 grandes obras na área da educação estão paradas; contratos superam R$
3,6 bilhões
Dados da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) foram obtidos pela GloboNews e abrangem obras com valores acima de R$ 1,5 milhão iniciadas a
partir de 2009 | https://glo.bo/2Lub8Wa
Hora 1 | Justiça americana prende ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo
Toledo é investigado por corrupção e segundo o Ministério Público teria recebido o equivalente a R$ 75 milhões da construtora brasileira Odebrecht - para favorecer a empresa
em licitações de obras públicas | http://bit.ly/2OeqY9k
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MSTV 2ª EDIÇÃO | Diário Oficial publica cortes de verbas para obras em MS
O maior corte foi para a obra do aeroporto de Dourados: 38 milhões de um total de 49
milhões que seriam destinados à reestruturação do prédio | http://bit.ly/2LuP9hU
G1 DF | Cade abre investigação sobre suposto cartel em obras de estádios da Copa de
2014
Processo vai apurar se houve conluio envolvendo pessoas e empresas nas licitações para
construção e reforma de oito estádios | https://glo.bo/32AQ5q9
G1 RJ | Quase 40 obras da prefeitura do Rio para conter encostas são feitas sem licitação e contrato
Cinco delas são na Avenida Niemeyer, como mostra reportagem exclusiva do RJ2. Prefeitura diz que contratos, autorizações e demais elementos estão em elaboração | https://
glo.bo/32C3HSc
G1 SP | Governo de SP garante ponte Santos-Guarujá e diz que obra causará menor
impacto
Ministério da Infraestrutura rebate a decisão do estado e afirma que defende um projeto
de ligação seca que não provoque restrições no longo prazo para operação do Porto de
Santos | https://glo.bo/2O3q3bW
G1 SP | Incra começa a tomar providências para esvaziamento de barragem com risco de rompimento em Iaras
Segundo o instituto, foram autorizados os repasses de R$ 160 mil à superintendência em
São Paulo para a contratação de serviços e outros R$ 50 mil para mão-de-obra | https://
glo.bo/2Y40neN
G1 GO | Moradores cobram abertura de escola que foi construída, mas não tem aula,
em Catalão
No mesmo bairro um posto de saúde está na fase final de conclusão, mas obra foi paralisada | https://glo.bo/2JDGQOt
G1 PB | MPF recomenda suspensão de uso de recursos federais em obras do Parque
Sanhauá, em João Pessoa
MPF alega que as recomendações foram feitas em razão de ausência de regularização na
cessão da área | https://glo.bo/2LuBMhC
G1 PB | TCE decide suspender obras da 'Bica' e do Mercado de Jaguaribe, em João
Pessoa
Obras no Parque da ‘Bica’ e no Mercado de Jaguaribe foram suspensas até que as medidas cobradas pelo TCE sejam cumpridas | https://glo.bo/2YYw2jn
G1 PB | Justiça condena três réus por irregularidades envolvendo obra em praça de
Cajazeiras, PB
Ação foi por irregularidades envolvendo obra de urbanização da Praça Coração de Jesus
| https://glo.bo/2Y35En8
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G1 RS | Justiça determina bloqueio de bens de acusados por irregularidades em
obras na Câmara de Rio Grande
Essa é a primeira fase da investigação, que começou após denúncias em junho de 2018.
Bloqueio é de mais de R$ 3 milhões, e envolve ex-presidente e ex-diretor da Casa |
https://glo.bo/2LYXg5C
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