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L azer nas Para aproveitar o tempo livre que ainda resta nas férias, uma opção 
de lazer gratuita é o Parque Marcos Veiga Jardim, ao lado do 

f , erias no Autódromo Internacional de Goiânia. 
O espaço conta com pista de patinação, quadras poliesportivas e 
duas de areia para a prática de futebol, vôlei, basquete e handebol. 

Parque A partir das 17 de horas, de segunda a sexta-feira, é possível alugar 
patins e skates, e aos finais de semana e feriados, a partir das 8 

Marcos horas. A praça poliesportiva ainda conta com academia ao ar 
livre, playground e pista de cooper de 1,2 mil metros. Para chegar 

VeigaJardim ao complexo, o acesso pode ser feito pela GO-020, trecho 
Goiânia-Bela Vista ou pela Avenida Ayrton Senna, no fundo do 
Autódromo. 



Parque Marcos Veiga Jardim oferece muitas opções de ]ater 
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Parque e autódromo 
oferecem opções de lazer 

O Parque Marcos Veigt Jar-
dini e o Autódromo de Goiània, 
ambos gerenciados pela Age-

top. oferecem boas opções de 
lazer para aproveitar as férias, 
praticar atividades esportivas 
e apreciar uma bela paisagem 
O Parque possui uma pista de 
skate considerada a maior de 
Goiânia e a melhor da região 
Centro-Oeste. O espaço é apro-
priado para treino de manobras 
radicais da modalidade, mas é 
bom lembrar queousoda pista 
por ciclistas é proibido para 
evitar acidentes. 

O local também conta com 
pista de patinação. É possível 
alugar patins e skate, de se-
gunda a sexta-feira, a partir 
das 17h. e aos finais de semana 
e feriados, a partir das 8K 

Outra opção para se divertir 
é chamar os amigos para jogar 
futebol, vôlei. basquete, han-
debol e outras modalidades es-
partiras. 1 lá duas quadras po-
liesportivas e duas de areia no 
Parque. O local é bem ilumi-
nado à noite e, por enquanto 
não há agendamento prévio 
para uso das quadras. Caso es-
tejam ocupadas, é necessário 
aguardar a saida das equipes  

para utilizá-las e o revezamento 
é organizado pelos visitantes. 

A paisagem do Parque que 
contempla espelhos d'água, 
coqueiros e outras espécies 
de plantas proporciona o am-
biente perfeito para renovar 
as energias e terminar o dia 
com mais tranquilidade. Com  
academia ao ar livre, play-
ground e pista de cooper de 
1,2 mil metros, a praça espor-
tiva-tem estrutura (IUC  atende 
a toda família com quiosques 
de alimentação e sanitários. 
Os pais podem levar as crian- 

ças para fazer piqueniques. 
brincar e soltar pipa. 

Para quem quer pedalar 
com segurança, correr ou fazer 
cooper, bem ao lado do Parque 
está oAutódroxno de Goiânia, 
cuja pista é referência naci:rnal 
no automobilismo e tem :1.8 

km de extensão. O espaço ser-
ve para treino de atletas ama-
dores e profissionais. 

As duas praças esportivas 
funcionam das 5h às 22h to-
dos os (lias e contam com 
equipe de vigilância em ho-
rário integral. 
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Pista e Parque do Autódromo são opções de passeio ao ar Livre 
e prática de esportes em Goiânia 
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O Parque Marcos Veiga Jardim e o Autódromo de Goiânia são boas opções de iazer pare aproveitaras férias, praticar atividades 

esportivas, apreciar uma bela paisagem e fazer um passeio agradável em família. 

Sob a administraçâo da Agência Goiana de li 	e Obras (Agetop), o parque possui urna pista de skate considerada a maior 

de Goiânia e a melhor da região Centro--Oette e possui espaço apropriado para treino de manobras radicais da modalidade- As 

duas praças esportivas tem vigilância em tempo integral e são bem iluminadas. 

=roi, ,_ — aiI: 
O espaço do Parque do Autodromo conta com pista de patinação, onde é possível alugar patins e skate de segunda a sexta-feira, a 

partir das 17h, e aos finais de semana e feriados, a partir das 3h. 

Dá pra chamar os amigos pra jogar futebol, vólei, basquete, haridebo! e outras modalidades esportivas, já que o local tem duas 

quadras poliesportivas e duas de areia. Basta reunir os amigos e ir para o parque, sem a necessidade de agendamento prévio 

para utilizar as quadras. Caso alguma delas esteja ocupada, é só aguardara saída das equipes e este revezamento efeito pelos 

próprios visitantes. 
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E pra quem no quer gastar energia e busca um lugar pra reorganizar as ideias e dar uma boa relaxada, a paisagem do Parque 

que contemple espelhos d'água, coqueiros e outras espécies de plantas proporciona o ambiente perfeito para terminar o dia com 

mais tranquilidade. 

Por lá ainda tem academia ao ar livre, piayground e pista de cooper de 1,2 mil metros! Vate lembrar que o uso da pista por ciclistas 

é proibido para evitar acidentes. 

A praça esportiva tem estrutura que atende a toda família come" ço de sobra pra piqueniques e brincadeiras ao ar livre, e ainda 
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Poro quem quer Matar coro segurençe, correr ou íez.er cooper, bem eo ledo do Porque está o Autódromo de 6olànla, cuja pista é 

referéncie nacional no automobilismo e tem -M km de eitenséo. O espaço serve pare treino de atletas é3madores e profissionais. 

ío&r Oesv/gação /Agetop 

SERVIÇO 

Endereço: GO020, trecho Goiânia-Ma Vista ou pela Avenida Ayrton Senna, nos fundos do Autódromo 

Linha de ônibus que atende o local: 73 (Terminal Praça da Bíblia / Portal do Sol) 

llorrio de. funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h 

Entrada gratuita 
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RODOVIAS GOIANAS SERÃO TERCEIRIZADAS 

F 

O Governo de Goiás vai erceriiar cerca cie 60') Km, oe rodcas esiaduais. A medida é craiçacia por moradores cpie 

vivem nos perímetros urbanos dessas estradas e por motoristas. A expectativa é que comece a ser cobrado 

pedágio nos trechos a partir de 2018. O objetivo é economizar quase Ç ,$ 40 milhões por ano com manutenção. 

O presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), jayme Rincón, explicou que será feito um único 

processo de licitação para passar a administração e manutenção de cinco estradas para a iniciativa privada. Os 

trechos são: GO-020 entre Goiânia e Cristianópolis, podendo ser estendido até Catalão; GO-080 entre Goiãria e 

São Francisco de Goiás; GO-070 entre Goiânia e Cidade de Goiás: GO-060 entre Goiânia e São Luís de Montes 

Belos; GO-213 entre Mornnhos e Caldas Novas. 

A licitação prevê que a empresa escolhida terá a concessão das rodovias por 30 anos, explorando pedágios cie 

terão valor unificado. O projeto prevê uma praça de cobrança a cada 50 km. 

'Vai ganhar a empresa que oferecer o menor valor do pedágio. Com  isso, ela passa a cuidar da manutenção da 

rodovia e pode explorar através do pedágio. A empresa não vai repassar nenhum recurso para o estado, mas a 

economia anual para os cofres será de cerca de R$ 60 mil por quilômetro",disse o presidente da Agetap. 


