
AGENCIA GOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS 

CLIPPING WEB 

Veículo: A Redação 

Diário de Goiás 

Goiás Agora 

16/12/2016 

Tipo: Site 

$Ome 	O11CA 

COIANIA 
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• 
	A praça esportiva 

do Parque Marcos 

Veiga Jardim 

está funcionando 

normalmente e 

continuará aberta ao 

público todos os dias 

no período de férias, 

Inclusive nos finais de 

semana, das 7às22 

horas. O espaço conta 

com pista de skate, 

'academia ao ar livre, 

quadras de areia e 

poliesportivas e pista 

de cooper com 1,2 mil 

metros. 
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Wfraça esportiva do Parque Marcos Veiga Jardim está funcionando normalmente e continuará aberta ao público 
todos os dias no período de férias, inclusive nos finais de semana, das 7h às 22h. O espaço de lazer conta com 
pista de skate, academia ao ar livre, quadras de areia e poliesportivas e pista de cooper com 1,2 mil metros. 


