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Conselho de Arquitetura pede
esclarecimento ao governo sobre
construções na Chapada dos Veadeiros
Há previsão dentro do projeto de investimentos em 20 cidades da região com obras
arquitetônicas grandiosas. Moradores e ativistas da região são contra, mas Estado diz que
haverá consulta pública

22/09/2021 - 19:36

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) emitiu nota nesta
quarta-feira (22) na qual manifestou “surpresa e estranhamento” após a o
lançamento do Governo de Goiás do Projeto Gênesis, no início deste mês, que
prevê construções grandiosas de arquitetura moderna na região da Chapada dos
Veadeiros.

O projeto prevê investimentos em 20 cidades da região, sendo 9 nesta primeira
etapa, em eixos que vão desde a infraestrutura ao turismo, e ainda visa conceder à
iniciativa privada os parques estaduais com o projeto de implantação das obras,
que seriam museus e espaços de imersão para os turistas.

O CAU-GO informou que enviou um ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e pediu esclarecimentos sobre a proposta.

“Para o CAU-GO falta clareza no que diz respeito à mencionada sustentabilidade
ambiental do projeto, como também parece ter faltado a devida discussão com os
moradores da região, considerando projeto de tamanho porte. O governo estadual
teria informado que o aporte de recursos para o projeto alcançaria a soma de mais
de R$ 3 milhões. O Conselho vem recebendo pedidos de ajuda da população,
preocupada com a real sustentabilidade do projeto, assim como com a carência
relacionada a tantas outras demandas importantes dos municípios da região da
Chapada dos Veadeiros - tais como infraestrutura de saneamento básico e políticas
efetivas de prevenção aos incêndios avassaladores que acometem a região na
época seca do ano”, disse na nota.

Como mostrou O POPULAR, moradores e ativistas da região têm se movimentado
contra o projeto, inclusive com a criação de um abaixo-assinado online.

O governador Ronaldo Caiado disse recentemente que a implementação se dará
após consultas populares nos 20 municípios envolvidos.

(Foto: Reprodução)

O que você procura?

Carros, motos, apartam

Continue lendo Mais lidas

1 Semad suspende o�cinas do Projeto
Gênesis em Goiás

2 Conselho de Arquitetura pede
esclarecimento ao governo sobre…

3 Com casos de Covid, brigadistas
enfrentam sobrecarga e fogo se alastra…

4 Alto Paraíso de Goiás decreta estado de
emergência ambiental

5 Idealizado pelo Instituto Espinhaço,
Projeto Gêneses prevê grandes…

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 ELISA ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE LUDOVICA OPINIÃO ESPECIAIS INFOMERCIAL BIBLIOTECA PODCAST ÁUDIO DIGITAL

BUSCAR

https://empregos.classi.com.br/anuncio/faturista-391908?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://imoveis.classi.com.br/anuncio/apartamento-com-3-quartos-a-venda-388860?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://carros.classi.com.br/anuncio/vw--volkswagen-tiguan-358194?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://imoveis.classi.com.br/anuncio/casa-com-4-quartos-a-venda-288-24m-391476?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://api.whatsapp.com/send?text=Conselho%20de%20Arquitetura%20pede%20esclarecimento%20ao%20governo%20sobre%20constru%C3%A7%C3%B5es%20na%20Chapada%20dos%20Veadeiros%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fconselho-de-arquitetura-pede-esclarecimento-ao-governo-sobre-constru%25C3%25A7%25C3%25B5es-na-chapada-dos-veadeiros-1.2324615%3Fref%3Dwhatsapp
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/iniciativa-privada-pode-gerir-parques-de-goi%C3%A1s-1.2320697
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/moradores-se-unem-contra-obra-em-parque-de-goi%C3%A1s-prevista-no-projeto-g%C3%AAnesis-1.2321426
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/caiado-insiste-em-projeto-grandioso-na-chapada-dos-veadeiros-mas-diz-que-far%C3%A1-consultas-p%C3%BAblicas-1.2321871
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
https://uaiz.opopular.com.br/anuncie-pop
https://www.opopular.com.br/popstore-web/?token=dbb36094ed5b83f89c44c9e69f186ba8
https://www.opopular.com.br/?ref=menu
https://www.opopular.com.br/noticias/ludovica
https://especiais.opopular.com.br/
https://especiais.opopular.com.br/biblioteca-o-popular
https://www.opopular.com.br/noticias/podcast
https://www.opopular.com.br/ou%C3%A7a-a-edi%C3%A7%C3%A3o-de-hoje-1.1285877

