
Notícias de interesse do Ibraop 

- de 15 a 29 de janeiro - 

SITE DO IBRAOP  ________________ 

IBRAOP |Grupo de Resíduos Sólidos do Ibraop divulga agenda de reuniões em 2019 
Os auditores responsáveis pela elaboração dos procedimentos de Limpeza Urbana e Des-
tinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos divulgou a agenda de reuniões para o ano de 
2019 | http://bit.ly/2UoBs4j 

IBRAOP |Agenda de reuniões do grupo de obras rodoviárias já foi definida 
A agenda de reuniões para o ano de 2019 do grupo técnico de Obras Rodoviárias do Ibra-
op já foi definida | http://bit.ly/2CVf4Za 

SITES DE NOTÍCIAS  ________________ 

MG TV | Morador de Timóteo mostra atraso em obra pública 
Confira outras reivindicações enviadas pelos telespectadores do Leste de Minas | http://
bit.ly/2MEv2LH 

MG TV | Secretário de Obras de Valadares tira dúvidas sobre problemas com ilumina-
ção pública Muitos moradores não sabem a quem recorrer para solução de problemas | 
http://bit.ly/2sS0Pj9 

JMTV | Moradores denunciam paralisação de obra pública em bairro de São Luís 
Material que seria usado na obra está abandonado e os moradores do Alto da Esperança 
reclamam da qualidade do serviço | http://bit.ly/2Ck6Z04 

BD PIAUÍ | Nova lei obriga divulgação de informações sobre obras públicas paradas 
Lei, já sancionada, obriga a divulgação de obras paradas após 60 dias, o que facilita a 
fiscalização por parte da imprensa e da sociedade | http://bit.ly/2DHeO1C 

JA | Telespectadores cobram a conclusão de obras de escolas públicas em Goiás  
Segundo a comunidade, uma das obras está parada há 7 anos | http://bit.ly/2Rre49b 

ESPECIAL BRUMADINHO  ________________ 

G1 SP | Funcionários da Vale e engenheiros que atestaram segurança de barragem 
em Brumadinho são presos em SP e MG 
Investigações apontam suspeita de fraude em documentos. Foram presos em SP dois en-
genheiros que prestaram serviço para a Vale e três funcionários da empresa em MG | 
https://glo.bo/2BaVb08 
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ESTADÃO | Engenheiros que atestaram segurança de barragem em Brumadinho são 
presos em SP 
Outros três funcionários que prestaram serviço para a Vale também foram presos em Mi-
nas Gerais | http://bit.ly/2RkWpva 

BD SP | Tragédia de Brumadinho: engenheiros presos 
Operação prende engenheiros que atestaram segurança da barragem em Minas | http://
bit.ly/2RZwyxV 

BD MINAS | Engenheiros presos chegam à delegacia de São Paulo 
Investigações apontam que profissionais atestaram a segurança da barragem que se 
rompeu em MG e suspeitam de fraude em documentos. Cinco foram presos nos dois es-
tados | http://bit.ly/2DHWK7L 

GLOBONEWS | Engenheiros que atestaram segurança em Brumadinho são presos em 
operação 
Dois engenheiros que prestaram serviço à Vale foram presos pela Polícia Civil e GAECO 
em São Paulo. Três outros foram presos em Minas Gerais. As prisões foram solicitadas 
pela Justiça Federal Mineira | https://glo.bo/2BbHPRl 

G1 MG | Agência de Mineração tem um quinto do pessoal necessário em MG, diz rela-
tório do TCU 
Segundo auditoria de 2016, antigo Departamento Nacional de Produção Mineral necessi-
tava de 384 funcionários. Atualmente, agência nacional, que sucedeu o órgão, tem 74 no 
estado | https://glo.bo/2B9qV5I 

G1 MG | Entenda como funciona a barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho 
Método de alteamento a montante, no qual se constroem degraus com o próprio materi-
al de rejeito, é o mais simples e também o menos seguro | https://glo.bo/2SjXEzr 

ESTADÃO | Obsoleta, técnica de construção de barragem era a mesma em Brumadi-
nho e Mariana 
Depósitos foram erguidos com método mais barato e de risco; MG vetou formato para 
novas licenças em 2016 | http://bit.ly/2HDUMcv 

ESTADÃO | Mesmo após tragédia em Mariana, projetos buscam afrouxar legislação 
Pelo menos 6 propostas que chegaram ao Congresso desde 2015 buscam flexibilizar o li-
cenciamento ambiental | http://bit.ly/2Sgwol6 

GAZETA DO POVO | "Fiscalização de barragens é insuficiente no Paraná, aponta Agên-
cia Nacional de Águas 
Relatório coloca falta de pessoal como principal dificuldade para as fiscalizações de se-
gurança no estado” | http://bit.ly/2HDNAwU 

G1 MG | Agência de Mineração tem um quinto do pessoal necessário em MG, diz rela-
tório do TCU 
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Segundo auditoria de 2016, antigo Departamento Nacional de Produção Mineral necessi-
tava de 384 funcionários. Atualmente, agência nacional, que sucedeu o órgão, tem 74 no 
estado | https://glo.bo/2B9qV5I 

EPTV 1 | Engenheiro ambiental comenta sobre tragédia em Brumadinho 
Engenheiro ambiental comenta sobre tragédia em Brumadinho | http://bit.ly/2FWziG3 

BD BRASIL | Governo Federal recomenda fiscalização imediata de barragens 
Barragens que representam risco para a população deverão ser vistoriadas | http://
bit.ly/2FWkAyQ 

JORNAL DA GLOBO | Documento do governo vai recomendar fiscalização imediata 
nas barragens 
O comitê de crise criado pelo governo federal vai publicar nesta terça-feira (29) uma 
portaria recomendando que órgãos reguladores fiscalizem imediatamente barragens que 
representem risco para a população | http://bit.ly/2Rm0LCc 

JORNAL DA GLOBO | Governo promete endurecer a fiscalização nas barragens 
Em coletiva, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Alessandro 
Molon, falou sobre a possível criação de uma CPI para mudar as leis de licenciamento 
ambiental e investigar as causas do desastre em Brumadinho | http://bit.ly/2Uo4eCc 

BOM DIA ES | Governo cria comitê para fiscalização nas barragens do ES 
O Espírito Santo tem mais de 100 barragens | http://bit.ly/2FVMCKI 

BOM DIA MINAS | Governo publica portarias recomendando mudanças na fiscalização 
das barragens 
Buscas chegaram ao 4º dia e agora têm o reforço de ajuda oferecida por Israel em Bru-
madinho. Tragédia foi provocada pelo Rompimento de barragem da Vale em Minas Gerais 
| http://bit.ly/2CSbLlH 

G1 PR | Governo do Pará anuncia criação de grupo de trabalho para fiscalização de 
barragens no estado 
Ação foi tomada em medida de urgência após rompimento de barragem em Brumadinho. 
Plano prevê a participação de órgãos de monitoramento como Ministério Público do Es-
tado (MPPA) e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) | https://glo.-
bo/2RZJKmr 

G1 MT | Governo de MT busca cooperação com Agência Nacional de Mineração para 
ampliar fiscalização em barragens 
A medida foi tomada após o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), na sexta-fei-
ra (25) | https://glo.bo/2sTd7In 

MG2 | Autoridades prometem mais fiscalização a empresas de mineração 
MPE começa a investigar culpados pela tragédia em Brumadinho | http://bit.ly/2BafFGu 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://glo.bo/2B9qV5I
http://bit.ly/2FWziG3
http://bit.ly/2Rm0LCc
http://bit.ly/2FVMCKI
http://bit.ly/2CSbLlH
https://glo.bo/2RZJKmr
https://glo.bo/2sTd7In
http://bit.ly/2BafFGu

