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POUCOS DEPUTADOS E VEREADORES COMPARECEM 'INAUGURAÇÃO DE 
VIADUTO 
O 26 de janeiro de 20 

Poucos deputados e vereadores compareceram à inauguração do viaduto da GO-080, ocorrida na manhã 

desta quarta-feira (25). Da Assembleia estiveram presentes apenas os deputados Manoel de Oliveira 

(PSDB). Danie Messac (PSDB), Charles Bento (PRTB) e a deputaca licenciada Lêda Borges (PSDB). Da 

Câmara vieram Gustavo Cruvine (PIA, Milton Mercêz (PRP) e Welington Peixoto (PMDB). O ex-vereador 

Djama Araújo (Rede), também apareceu. 
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A Agetop assinou ordem de 
serviço para a construção 
do trevo de acesso que liga 
os bairros Portal das Águas 
Ouentes 1 e 2, em Caldas 
Novas. A obra tem prazo para 
ser iniciada dentro de 60 dias. 
Também faz parte do serviço 
a instalação de redutores de 
velocidade. 

De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Caldas Novas, essa 
obra atende à solicitação da 
comunidade, proporcionando 
mais segurança e organhzaç 
no trânsito. 1 local onde 
o trevo será construído é 
critico, e a obra garantirá 
acesso seguro e com fluidez4 
Esta é mais uma conquista 
para a nossa cidade", diz o 
prefeito Evandro Maga 



A0E°P 
AGÊNCIA GOIANA 

DE TRANSPORTES E OBRAS 

CLI PPING 

Veículo: Diário do Estado Página: 02 

27/01/2017 

Seção: Poder 

GO-020 
Agetop planeja entregar, 

dia 7 de março, a duplica-
ção da GO-020, entre Goi-
âniae Bela Vista. A data 
coincide com o aniversário 
do governador. 
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JAYME RINCÕN: "ESTÁ CADA DIA VEZ MAIS DIFÍCIL PARA OS 
GESTORES EXECUTAREM AS OBRAS PUBLICAS" 

obras que o 	de 	vsi ta 10 na'; nati v: e as LIN Ul~ crio xrrradas para a ~Atenção dias 

rdoví.s. 

Sobre i ivauaç. o 	onu' dk;' que a obra é frito u,npr)wta' to para a 4api!ad. 	br 	rena  

A cont~ da NiitTwlrJ f K~ wm a GOOHO era um dos rriaioes pontos de er guamen.t na rego 

mmtaria de 	 a 	de outras obra'. ria iicde. Nós ax&ruírnos imi vii~ na 

s 	para Ihutna tia soído para eriador (iodo eunt na saída pir. 	 ria (O 010. Portalo ~as  

sMasdeGnânia eo nido lsíd ki ,iamo c~91A aIén dos 	 e do 

FIe comentou os atrasos que a obra sofreu."AVO rpeobcanionw tivemos um atraso mtito grande nt repasse 

por parte do uanco do BrasI que é o agente firianciadior dessa obra. Eta tui paralisada duas veijes detido ao citt&O 

no. repasse. Nos tivemos que t-dier outra paralisação em flnço de rlesapmpbaçào e readequaço de p(ojrWs. 

Além dama  da pióia buns -rio it Jsb caila ilio vei mais &w14 il para os gestores públicos executarem as obras 

públicas na locistadi' que 

Fbrcôn falou sobre a miitençào dos rodovias estadnais. Agevtetà roto o programa Rodovida Manutenção em 

plena oxewço. Tiwro' aIgss pe Ierrias por pane do tesouro taduat nos repasses à Aetop, para que 

mos pagaras e tesas em dia, pnncipalme~ rio entorno de Erasílía. Mas ti1vmente dentro do possível a 
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manutenção rodoviária vem acontecendo de maneira satisfatória". 

Questionado sobre a coodiçío de algumas estradas estaduais, o pmesder1te disse: Nós ternos hoje mxna demanda 

de dois mil quikrnetros que devem ser reconsiruídos. Estradas hoje que já estào com suas vidas úteis esgomadas. 

Não existe outra intervenção que possa ser feita que não seja a reconstnição. kso consiste em retirar todo o 

pavimento existente e fazer eventuais intervenções necessárias na base das rodovias, readequando as rodovias à 

situação sodoeconômica do estado". 

Para ele, os grandes problemas enfrentados pela ietop são os recursos co projeto das arJgas rodovias. 

Preasarnos readequar as rodovias a situação sodo&Jnôn16ca do estado. Temos estradas que foram projetadas 

há muito tempo e que não previam esse tráfego intenso que ternos hoje. Isso nawralmerite coa uma dificuldade. 

Antigamente os caminhões transportavam 15,20 tone'adas. Hoje os caminhões transportam 70, 80, até 90 

tone'adas. Nós prectsaríamos de entorno de R$ 900 nilhões para realizar todas as obras. 
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Previsão de obras provoca adiamento por tempo 
indeterminado de eventos do CCON 
Apesar da definição de que as apresentações da Orquestra Filarmónica serão transferidas, o 
futuro de exposições artísticas que estavam agendadas permanece incerto 

9O 
OoMai Gais, eGoia -\tl 	Ic/2zy 

A perspectiva do ncio das obras no Centro Cultural Oscar Nierneyer 
(CCON) para abr1 deste ano provocou o adiamento. por tempo 
indeterminado, de eventos que jà estavam agendados para o tocai. 
Três exposições de are que estavam previstas para este primeiro 
semestre e outras três previstas para o segundo semestre estão, por 
enquanto. sem novas datas para acontecer. 

Anteriormente, estavam agendadas até junho deste ano mostras dos 
artistas Frei Confaloni, Juliano Morais e Valdir Zwetsch. De julho a 
dezembro seria a vez de Selma Parreira. Kboco e TaL Até o momento. 
a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) não 
definiu se esses eventos terão condições de ser realizados 

concomitantemente as obras se serão transferidos para outros locais ou se só serão realizados com a 
reabertura completa do espaço. 

Apesar de a secretária Raquel Teixeira ter se reunido com o presidente do tribunal de Contas do Estado (TCE), 
Kennedy Trindade, para discutir a possibilidade de transferência dos eventos para aquele locaL o assunto ainda 
não chegou a ser debatido internamente ria secretaria, assim, as indefinições persistem. Atualmente. os 
departamentos jurídicos dos dois órgãos estão analisando a viabilidade do acordo, 
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As únbcas programações cujos destinos jâ foram definidos são as apresentações da orquestra Filarmônica de 
Goias, que deve-fiam acontecer no PaLàco da Música do CCON neste primeiro semestre e, agora.. serão 
transferidas para o Teatro Goiània e Basileu França. Além disso. o Festival Bananada, agendado para mao na 
esplanada do CCON. deve ocorrer normalmente ,  no local 

O futuro das demais 2rogramaçôes deve ser definido somente apor, a escolha da empresa que executara as 
obras no centro cultural- o que deste ocorrer na terceira semana de fevereiro. A agenda deve ser definida com 
base no tempo previsto para a re.azação das obas.. e em que momento e por quanto temo cada urna das 
dependéncas deverá permanecer inteditada. A incerteza recai, inclusive, sobre o uso da espLanada para o 
Lazer já que o toca também Gefa reformado 

Segundo a assessona de imprensa da Agéncia Goiana de Transportes e Obras Agetop. a licitação para as 
obras com valor previsto de P 8.9 milhões - está sendo oreparada e anda não há nenhum tipo de 
cronograma definido. Está decidido, porém, que passarão por reformas o prédio administrativo. o monumento, 
o palácio da mtsca. a galena/a nema. o museu e o Memorial de Especficações de Prevenção e Detecção de 
ncêndio. 

Conforme a pasta, as dependências serão fechadas por etapas durante a reforma, o que, em tese, possibilitaria 
a manutenção de programação no espaço, ainda que de forma reduzida. 
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Após entrega de mais uma obra, Jayme Rincón afirma que 
Marconi é o melhor prefeito de Goiânia 

Rincôn diz ter Marcom como 
melhor "prefeito" de Goiânia 

13 Goiânia imprensa 
026 de janeiro de 2C por qo:as24horas 

Duphcaçào da Go-
080 atas BP153 
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Na entrega do viaduto na saída para a GO-080, na quarta-tira, o presidente da Agetop. Jayme Rincón, afirmou 

que c governador Marconi RnlIoj podo ser considerado o melhor preito da história de Goiânia em função da 

quantidade de obras o bonoficios que realitou na Capital- 

Nesta mesma solenidade. o governador Marconi afirmou que até o final deste governo todas as saídas de 

Goiânia estarão duplicadas. Marconi também anunciou que o governo finaliza este ano a duplicação do trecho da 

GO-OSO de Nerópolis até o trevo da 13R-153. 


