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Obras de pavimentação deixam moradores ilhados em Goiânia 
 

Ruas estão intransitáveis, devido aos buracos e lama. Algumas casas estão ilhadas sem que os moradores 
possam sair com seus carros  

 

 
 

Mais da metade dos 630 quilômetros de vias e avenidas previstas no programa de reconstrução asfáltica da 
Prefeitura de Goiânia devem ficar para a próxima gestão. O programa foi iniciado ainda no primeiro 
semestre deste ano e as obras de pavimentação estão paralisadas em alguns bairros, causando transtornos ao 
tráfego local. Alguns desses bairros estão com casas ilhadas sem que os moradores possam sair com seus 
carros da garagem. 

No Residencial London Park, região Noroeste de Goiânia, as obras de pavimentação estão paralisadas há 
mais de um mês e deixaram ruas intransitáveis com buracos e lama. Obras deixaram ruas intransitáveis, 
devido aos buracos e lama. Algumas casas estão ilhadas sem que os moradores possam sair com seus carros. 

No Setor das Nações, as obras de pavimentação foram paralisadas pela Prefeitura de Goiânia porque 
segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), houve a necessidade de 
alteração do projeto e a nova proposta está em análise na Caixa Econômica Federal. As obras mal acabadas 
estão causando transtornos porque comprometem as principais vias de acesso ao bairro. O setor está com 
várias vias sem pavimentação ou com asfalto se desfazendo. 

Adalci Teixeira Guimarães, morador do Setor das Nações desde 2008, afirma que a obra de pavimentação 
no bairro começou há cerca de dez anos. Ele questiona a Prefeitura de Goiânia sobre o término da empreitada. 
“Queremos saber das autoridades competentes quando eles vão terminar a obra”. Há anos a obra deixa uma 
das Avenidas mais importantes do setor, a Avenida Carolina Cândida de Cabral, que liga o bairro ao Anel Viário, 
a GO-070, impedida. 

Ele afirma que os moradores do bairro estão indignados com a interdição da via. “Eles interditaram a 
avenida principal do bairro, para fazer o retorno tem que percorrer de cinco a seis quilômetros”, lamenta. 
Adalci possui uma pequena marmoraria no bairro e diz que não consegue fazer a matéria prima de sua 
empresa chegar ao bairro. “Os caminhões não estão conseguindo chegar aqui”, declara. O empresário ainda 
revela que a paralisação da obra se dá por falta de pagamento. “O pessoal da própria empresa que faz a 
obra está alegando falta de pagamento por parte da Administração Pública”, diz. 

Procurada pela equipe de reportagem, a Seinfra se negou a responder quais bairros foram deixados para 
serem pavimentados na próxima gestão. 

https://ohoje.com/noticia/cidades/n/183795/t/obras-de-pavimentacao-deixam-moradores-ilhados-em-goiania/ 
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Proposta  
Imagine que você seja um dos líderes comunitários do Residencial London Park, na região noroeste de 

Goiânia. Diante dos fatos veiculados na matéria jornalística acima, cabe a você escrever uma carta de 
solicitação, endereçada à prefeitura, para expor não só os fatos e os motivos que levaram à redação da carta, 
como também solicitar a pavimentação do local.  
 
 


