Notícias de interesse do Ibraop
- de 20 a 31 de julho SITE DO IBRAOP ________________
IBRAOP | Ibraop convidou TCMSP a participar do Encontro Nacional de Auditoria de
Obras Públicas
Em visita ao TCM-SP, o presidente e a diretora de Comunicação do Ibraop convidaram o
conselheiro presidente João Antônio da Silva Filho e sua equipe a participar do ENAOP |
http://bit.ly/2SYU4Zo
IBRAOP | Ibraop realiza visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
O presidente e a diretora de Comunicação do Ibraop se reuniram com o presidente do
TCE-SP, conselheiro Antônio Roque Citadini, para propor a filiação da instituição
| http://bit.ly/2GF0wQI
IBRAOP | Causas das paralisações de obras no Brasil serão discutidas no Enaop
2019; Inscrições estão abertas
Esses e outros recorrentes problemas que causam a paralisação de obras públicas serão
discutidos pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) durante a realização o ENAOP 2019 | http://bit.ly/2YfLGKU
IBRAOP | Ibraop e Atricon assinam termo de cooperação técnica; TCE-PB foi o primeiro a se filiar
O acordo - que substitui protocolo de intenções assinado em 2009 - renova o esforço
conjunto pelo aprimoramento da gestão e do controle de obras públicas no Brasil |
http://bit.ly/2LUAQml
SITES DE NOTÍCIAS ________________
G1 DF | GDF retira R$ 10 milhões das obras de pavimentação e drenagem pluvial em
Vicente Pires, no DF
Valor do contrato referente ao Lote 8 do Setor Habitacional passou de R$ 24 milhões
para R$ 14 milhões. Governo diz que redução era 'necessária'; obras estariam paradas |
https://glo.bo/336aiEK
G1 DF | Na volta às aulas, GDF transfere alunos de escola pública por falta de estrutura
Segundo Secretaria de Educação, 360 alunos de Taguatinga foram realocados. No DF, 460
mil estudantes da rede voltam às atividades após três semanas de recesso escolar |
https://glo.bo/2YyAqof
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RJ2 | Mais uma vez, prefeitura publica autorização de obras que já ocorreram
Contratos das obras publicadas no Diário Oficial são trabalhos que não estão na lista da
GEO-Rio, que o RJ revelou há 12 dias | http://bit.ly/331Ly09
BOM DIA RIO | Prefeitura do Rio publica contratos de obras que ainda não tinham registro oficial
Medida foi tomada após denúncias do RJ2 sobre obras fantasma, realizadas sem licitação
pelo município do Rio | http://bit.ly/2GzmZOD
G1 RJ | Prefeitura do Rio publica contratos e nomes de fiscais 6 meses após início de
obras
Divulgação no Diário Oficial só ocorreu nesta segunda-feira (29), e não de todas as obras.
RJ2 mostrou que quase 40 obras de contenção de encostas não tinham nenhum registro |
https://glo.bo/2YnDbgZ
G1 ES | Guarapari decreta situação de emergência e calamidade pública por erosão
Ressaca do mar provocou erosão e muitos estrados em Meaípe. Em uma estrada, a
ES-060, um carro acabou caindo no mar | https://glo.bo/2yrypzn
BNPR | Polícia apreende maquinário em obra pública
Segundo a Polícia, a escavadeira é fruto de um estelionato | http://bit.ly/2ZlTtmI
CBN PR | Quadro Negro: TCE determina devolução de R$ 2,7 milhões pagos por obra
em escola
As investigações fazem parte da Operação Quadro Negro, que apura irregularidades em
obras de manutenção e construção de escolas no Estado | http://bit.ly/32ZLuOs
G1 SC | PGE aprova indenização para 46 imóveis em área de obras do acesso ao Aeroporto de Florianópolis
O valor determinado é de R$ 550,02 por metro quadrado. Locais desapropriados ficam
no bairro Carianos e proprietários devem analisar proposta para fim da discussão judicial
| https://glo.bo/2OyZ48m
G1AP | Com R$ 126 milhões de recursos, segurança pública do AP ganha reforço com
equipamentos e 15 obras
Construções são de batalhões da PM, delegacia, píer de segurança e unidades do CBM |
https://glo.bo/2yqyAej
MSTV 2ª Edição | Diário Oficial publica cortes de verbas para obras em MS
O corte é de R$ 68 milhões de reais, sendo a cidade de Dourados a mais prejudicada |
http://bit.ly/2LuP9hU
CETV 2ª Edição | Ceará tem pelo menos 63 obras públicas paradas
O TCE fez um raio-x de obras públicas paradas no país | http://bit.ly/2YtRrnz
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G1 CE | Obras para instalação de viaduto da CE-060 sobre Anel Viário começam nesta
sexta-feira; tráfego terá desvios
O elevado está previsto para ser entregue até o fim deste ano | https://glo.bo/2YxM7va
G1 SP | Após seis anos interditada, começam obras de reforma e restauração na Escola Delfim Moreira em Juiz de Fora
Trabalho no prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico municipal, deve ser feito
em dois anos. Alunos estudam em um prédio alugado | https://glo.bo/31cWLtb
G1 SP | Doria anuncia R$ 7,3 milhões para concluir hospital regional, em obras há 5
anos em Bebedouro
Segundo governador de SP, prédio com 122 leitos será entregue em julho de 2020. Doria
comentou roubo de ouro do aeroporto de Guarulhos e disse que crime deve servir de
exemplo | https://glo.bo/2YdiYdw
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