
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 21 de setembro a 5 de outubro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

Ministro Bruno Dantas irá participar do XVIII Sinaop 
Por ocasião do cumprimento de agenda em Brasília (DF), o presidente e a vice-presiden-
te do Ibraop, fizeram uma visita ao ministro Bruno Dantas no TCU, nesta terça-feira (2) | 
http://bit.ly/2QrjNHb 

Ibraop participa de reunião conjunta das Comissões Temáticas da Atricon 
O Ibraop participa, nesta terça-feira (2), da reunião conjunta das 11 comissões temáti-
cas instituídas pela Atricon – encarregadas de elaborar minutas de resoluções contendo 
diretrizes para o controle externo. A reunião foi realizada no Instituto Serzedello Corrêa 
– ISC, em Brasília (DF) | http://bit.ly/2IzHXfS 

Ibraop convoca associados para Assembleia Geral Ordinária no dia 5 de novembro 
O Ibraop, por ocasião da realização do XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Pú-
blicas (Sinaop), irá realizar Assembleia Geral Ordinária no dia 5 de novembro, às 13h, em 
João Pessoa (PB). Todos os associados foram convocados! | http://bit.ly/2xP4yAf 

Inscrições para o XVIII Sinaop terão 20% de desconto até 3 de outubro 
Foi prorrogado, até 3 de outubro, o período de inscrição promocional para o XVIII SINA-
OP. O evento será realizado de 5 a 9 de novembro, em João Pessoa. Inscreva-se até esta 
quarta-feira, pague até o dia 5, e ganhe 20% de desconto | http://bit.ly/2E9UTuG 

XVIII Sinaop: últimos dias de 20% de desconto no valor da inscrição 
O valor da inscrição para o XVIII SINAOP  segue com 20% de desconto até o dia 30 de se-
tembro. Para garantir a sua vaga, basta acessar www.ibraop.org.br/sinaop2018, preen-
cher o cadastro e efetuar o pagamento | http://bit.ly/2xP4yAf 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

G1 AP | Falta de cimento impede obra de via pública e retarda tráfego de veículos e 
pedestres em Macapá 
Rua Leopoldo Queiroz Teixeira, no bairro Congós, chegou a receber serviço de terrapla-
nagem. Prefeitura diz que falta do produto gerou atraso e serviço será retomado na pró-
xima semana | https://glo.bo/2QxrPhP 

G1 AP | Em Macapá, Boulos promete criar 6 milhões de empregos em 2 anos por 
meio de obras públicas 
Candidato do PSOL propôs a medida através da construção de escolas, postos de saúde e 
hospitais. Postulante ao Planalto visita Macapá para compromissos de campanha nesta 
quinta-feira (30) | https://glo.bo/2I53dd7 
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G1 MT | Prefeitura de Cuiabá abre processo seletivo com 210 vagas e salário de até R
$ 5 mil 
As oportunidades são para a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP). A cobrança 
da taxa de inscrição varia entre R$ 40 a R$ 70 | https://glo.bo/2Nr20y6 

G1 MT | Wellington Fagundes nega promoção pessoal em obra pública em entrevista 
ao MT1 e diz que quer concluir o VLT e todas as obras inacabadas 
Candidato do PR foi o quarto a participar da rodada de entrevistas feitas pela TV Centro 
América com os candidatos ao governo do estado | https://glo.bo/2pt16HD 

G1 MT | Candidatos ao governo de MT se confrontam em debate na TV Centro Améri-
ca 
Quatro candidatos compararam propostas a cinco dias das eleições. Políticas públicas 
para mulheres, funcionalismo público, obras e cuidados com idosos foram alguns dos te-
mas abordados | https://glo.bo/2IGmySj 

BD DF | Obras públicas foram realizadas por profissionais não habilitados 
A denúncia é do Conselho de Engenharia e aponta reformas em escolas sem responsabili-
dade técnica registrada | http://bit.ly/2C0Czl1 

G1 DF | Obras de escola pública do DF fechada para reforma há 6 meses não começa-
ram 
Secretaria de Educação transferiu 460 crianças para prédio da UnB. Reportagem aguarda 
posicionamento da pasta | https://glo.bo/2wcGuXb 

G1 PA | Manifestantes interditam parcialmente a rodovia BR-316, em Marituba 
Moradores da comunidade Bairro Bom Horizonte cobram saneamento básico, coleta de 
lixo, iluminação pública e asfaltamento das vias. Secretário de Obras recebeu os mani-
festantes no final da tarde | https://glo.bo/2zTujl1 

G1 PA | Vera Lúcia diz que vai anular a reforma trabalhista e gerar emprego com pla-
no de obras públicas 
Candidata do PSTU à Presidência da República fez caminhada em Belém (PA) como parte 
de sua agenda de campanha | https://glo.bo/2Pa7Nts 

G1 SP | Lei permite investimento de R$ 1 bilhão com contrapartida de obras públicas 
em Limeira 
Investimento será feito em área de antiga refinaria de açúcar, próxima ao Centro; entre 
obras, estão a construção de terminal rodoviário e um parque | https://glo.bo/2ylCmFA 

G1 SP | Vereadores aprovam PL que obriga Prefeitura de Presidente Prudente a di-
vulgar na internet informações sobre obras públicas paradas 
Proposta foi aceita em primeira e segunda discussões durante a sessão desta segunda-
feira (17). Motivos sobre paralisação deverão estar disponíveis no site oficial do Poder 
Executivo | https://glo.bo/2I8HJwg 
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G1 SP | Projeto de lei quer obrigar Prefeitura de Presidente Prudente a divulgar na 
internet informações sobre obras públicas paradas 
Texto será analisado pelos vereadores da cidade durante a sessão ordinária desta segun-
da-feira (17). Motivos sobre paralisação deverão estar disponíveis no site oficial do Poder 
Executivo | https://glo.bo/2RukkK0 

G1 RJ | TRE multa prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por uso da má-
quina pública 
Daniela do Waguinho (MDB) e Márcio Canella (PSL) também foram condenados | https://
glo.bo/2OyAQtR 

G1 PB | Rama Dantas propõe plano de obras públicas para gerar emprego 
Candidata cumpriu agenda de campanha na Rodoviária de Campina Grande | https://
glo.bo/2PWNLm3 

BD Santarém | Moradores reclamam de obras públicas inacabadas em vários pontos 
de Santarém 
Algumas ruas de Santarém estão recebendo o serviço de pavimentação com colocação de 
passeio público e asfaltamento | http://bit.ly/2xCn2Vx 

G1 PE | Ana Patrícia Alves fala sobre conclusão de obras públicas em Pernambuco 
A distribuição de água no sertão e agreste sofrem todos os anos com a seca, assim como 
os moradores da Zona da Mata sofrem com as enchentes. Confira as propostas da candi-
data | https://glo.bo/2zmGGGl
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