Entregue primeira etapa do Centro de Formação Olímpica, em
Fortaleza
O consórcio, liderado pela Galvão Engenharia, é responsável pela obra que vai
abrigar um total de 26 modalidades esportivas

A Galvão Engenharia entregou, no último sábado (27), a pista de skate do
Centro de Formação Olímpica (CFO) que está sendo construído em Fortaleza. A
inauguração desta primeira etapa contou com a presença dos diretores locais
da empresa, Maurílio de Freitas e Jorge Valença, do superintendente da obra,
Waldemar Biselli, do governador do Ceará, Cid Gomes e do secretário de
Estado, Ferruccio Feitosa. Também participou da inauguração o skatista
profissional hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho.
Antes da cerimônia, a imprensa conferiu uma apresentação do vídeo de
acompanhamento da obra do CFO. Em seguida, os representantes da empresa
e o Governador guiaram uma visita a espaços como o ginásio principal, ginásio
de treinamentos, piscina, pista de atletismo e hotel, até chegar a pista de
skate.
A pista inaugurada oferece estrutura de ponta para a prática do skate nas
modalidades street e bowl. Está apta para receber eventos nacionais e
internacionais e poderá ser utilizada diariamente pela população com
iluminação, segurança e espaços arborizados de convivência.

A prioridade, para a Galvão Engenharia, foi oferecer uma pista de excelente
qualidade. Para isso, buscou a parceria de uma empresa com expertise no
negócio, a empresa paulista Flyramp, e os resultados foram rampas adequadas

e boa estrutura para transições perfeitas. Entre os obstáculos estão elementos
de caixote, escada e corrimão, com acabamento realizado na técnica de
concretagem norte-americana. O Bowl possui 550 m² e altura entre 1,50 e
2,40 metros. “Esta pista é uma das melhores e maiores do Brasil, um ganho
enorme para os skatistas brasileiros. No seguimento de Bowl, por exemplo,
não existe nada parecido no Norte e Nordeste”, aponta Fernando Casasco, o
'Frewka", skatista profissional e idealizador da pista do CFO.
O CFO, conforme explica o superintendente da obra, Waldemar Biselli, tem
uma característica muito peculiar por se tratar de um empreendimento em que
os equipamentos devem atender as normas e dimensões exatas das
instituições esportivas. “Inovação tem sido a palavra de ordem no canteiro do
obras. Temos buscado empregar tudo o que há de mais moderno no CFO. O
conjunto de ações vai desde implantação de sistemas de gestão, soluções de
enegenharia até os equipamentos esportivos de mais alta qualidade”, resume.
Durante a solenidade, Maurílio de Freitas e Waldemar Biselli entregaram ao
Governador Cid Gomes e ao secretário Ferruccio Feitosa, respectivamente,
uma placa com perpectiva em 3D da pista, autografada pelo skatista
Mineirinho.
CFO
O CFO está sendo construído por um consórcio (Consórcio Complexo Olímpico
do Ceará) liderado pela Galvão Engenharia. A obra deve ser totalmente
concluída até o fim deste ano com espaço para a prática de 26 modalidades
olímpicas, com outras muito populares, como futsal e karatê.
Localizado em frente à Arena Castelão, o CFO vai formar o maior complexo
esportivo do Brasil. Uma passarela totalmente acessível vai ligar os dois
equipamentos. A estrutura vai elevar a capacidade do Ceará em sediar grandes
eventos esportivos, bem como formar atletas para competições nacionais e até
mundiais.
O CFO é uma parceria do governo do Ceará com o Governo Federal e faz parte
do Plano Brasil Medalhas, com financiamento do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2). O complexo vai integrar a Rede Nacional de Treinamento,
principal projeto de legado dos Jogos Olímpicos de 2016 para a infraestrutura
do esporte brasileiro, e foi a primeira obra no estado contratada sob o Regime
Diferenciado de Contratações (RDC) – modalidade de licitação criada para
maior eficiência de contratações públicas e aumento de competitividade entre
fornecedores.

