
Copyright © 2001-2014, J. Câmara e Irmãos S/A. Todos os direitos reservados.

0RecomendarRecomendar Tweet 3

Comentários

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) assina na próxima segunda-feira o contrato com a Conceito

Engenharia para o início das obras do câmpus em Aparecida de Goiânia. A primeira etapa é a

construção de um Centro de Aulas na área doada pela prefeitura de Aparecida de Goiânia. O

investimento é orçado em R$ 16,045 milhões, de verba da própria universidade, para um prédio de 8 mil

metros quadrados, com salas de aula, gabinetes administrativos e laboratórios.

A estimativa é que as obras já comecem em fevereiro e o término seja no primeiro semestre do próximo

ano. A primeira licitação para a obra foi feita em 2013, com orçamento de cerca de R$ 10 milhões, mas o

processo foi questionado no Tribunal de Contas da União (TCU) por uma empresa que não conseguiu a

habilitação na concorrência. O processo foi cancelado pelo TCU. A licitação válida foi feita no ano

passado.

O reitor Orlando do Valle Amaral estima que os alunos poderão usufruir do Centro de Aulas em meados

de 2016. Ontem, o reitor se reuniu com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), para

viabilizar o início das obras. Vilela vai interceder junto à Celg e a Saneago para disponibilizar água e

energia elétrica para as obras.

Como o processo de obtenção de energia é burocrático, a prefeitura se comprometeu em assumir o

investimento necessário até que o processo seja findado. No caso da água, a Saneago vai abrir oito

poços artesianos na região da área da UFG e um deles será usado na obra. Se isso não for feito até

fevereiro, a empresa estadual deve disponibilizar caminhões-pipa. A prefeitura também se comprometeu

em realizar obras de pavimentação na estrada que leva ao câmpus.

Além do curso de Engenharia de Produção, primeiro da UFG na cidade em um prédio da Universidade

Estadual de Goiás (UEG), que está em andamento desde agosto do ano passado serão ministrados na

unidade as graduações em Geologia e de Engenharia de Transportes, um do únicos do País. O Instituto

Federal de Goiás (IFG) também oferece o curso no Estado.
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Morre segunda criança
(Do Jornal Daqui)
10/01/2015 - 03:00

A gêmea Anny Gabrielly morreu no começo da noite de ontem no Hospital Materno Infantil (HMI) devido à

falência múltipla de órgãos. Ela estava internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensia (UTI)

Neonatal da unidade de saúde desde a cirurgia...
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