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PARCERIA ENTRE AGETOP E GOIÁS TURISMO VAI SINALIZAR 
RODOVIAS PARA PROTEGER ANIMAIS 
1 

A Agência Goiana de 1ranspote e Obras Aetopl e a Goiás Turismo vão desenvolver projetos de siriakzaç3o 

turística e rodoviária nas rodovias GO-239 e GOl 1 E que margeiam o Parque Nac.onal da Chapada dos Vedeiros. 

rio Nordeste goiano. 

A parceria previ também recupaaçác da taxa de domínio. irataIaço de redutores de velocidade, radares, 

mirantes e pomos cc apoio corri a intenção de sensibiizar os usuários destas rodovias para o valor paisagístico e 

de fauna local, reduzindo o atrcpearrierto de animas sNestres e acidentes. Os dois órgãos pretendem também, 

terrm.atizsr as rodovias wristicas e parques. 

A ação começou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Consor'iaço da Biodiersidade IICMBÍo), ONG 

amgos da Floresta, Secretaria no Meio Ambiente 5ecin'ia). Agetrsp, prefeitura de Alto Paraíso e Goiás Turismo. 

Açóes de radares mó'eisjé começaram entre kto Paraíso e São Jorge.. 

Fonte- Goiás Agora 
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Divulgado resultado de processo seletivo da Agetop 

divulgado nesta segunda-feira (30), o 

i(tado do Processo Seletivo Simplificado 

a contratacão de 36 gestores de 

enharia para integrar as quadros da 

nca Gaina de Transporte e Obras 

etop) com remuneracão mensal de R$ 

Ooo. 

total foram classificadas M pessoas. O 

iltado foi publicado no Diário Oficial do 

ido. Também esta a inclusa a lista dos que 
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Agetop abre espaço para a arte 
O.adp.cao: 31 	airoOe2aI7-8a 

e s paç.o para reter e dtvugar o trabalho de artrta 
plást icos. companh ias de teatro. dar'ç.a....a e o utros tpoa de manifen~ culturais O pr 	poss ui 
um amplo haL oe entrada que já foi usado para expos~ de arte e fotográficas, além de uni a uditório 
para tX pessoas. 

Na correria oo da a dia, nem sempre é possível reservar tempo e dtteiro para v isitar galerias de arte, 
asn1ir a espetáculo teatral ou apre enta~os musican. Diante denea dificuldade, a A~p quer facilitar o 
acesso i produç.o artíst ica goiana e valorizar os talentos locais com eventos gratuitos, Para isso. os 
ineressaon em fazer essa parceria devem entrar em contato com a Com unicao Sotonal da Ancia 
pelos telefones: (821 32854Ot6, 32-42i e 28405C. 

Coniunicaço Setenal daAgetop 


