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Parque do Cocó será urbanizado
< REFORMAS NA INFRA-ESTRUTURA > Além 
do projeto de cercadura, que deve sair do papel na primeira 
quinzena de outubro, o Parque do Cocó vai ter a infra-estrutura 

reformulada. Um plano de urbanização, orçado em cerca de 
R$ 5,5 milhões, prevê restauração de calçadas e áreas de lazer, bem 
como serviços de terraplanagem, drenagem, demolições e instalações

Ana Mary C. Cavalcante
da Redação

A aisagem do Parque do 
Cocó vai ser retoca-
da. Um projeto, ela-

borado pela Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente 
(Semace), propõe a reforma da 
infra-estrutura do parque. Cer-
ca de R$ 5,5 milhões, bancados 
pelo Tesouro do Estado, serão 
investidos na reformulação de 
calçadas e áreas de lazer, bem 
como em serviços de terra-
planagem, drenagem, demo-
lições e instalações elétricas e 
hidrossanitárias. Além disso, 
está prevista a implantação de 
um quiosque de lanches, pos-

tes rebatedores, três paradas 
de ônibus ao longo da avenida 
Raul Barbosa, pier atracadou-
ro, mobiliário urbano (como 
parquinho com caixa de areia), 
lixeiras e pista de skate. Pontes 
a ser refeitas, ciclovias colo-
cando as bicicletas no devido 
lugar, a troca do piso dos pas-
seios, a recriação de campos de 
futebol e vôlei de areia também 
estão na planta.

As melhorias, pontuais, vão 
da área próxima ao viaduto do 
Makro (BR-116) ao encontro 
das avenidas Raul Barbosa e 
rua Murilo Borges. “O objetivo, 
além de promover a preserva-
ção do parque, é proporcionar 
mais opções de lazer, com con-

forto e segurança para a popu-
lação de Fortaleza”, divulga, 
pela assessoria de imprensa, o 
coordenador de Engenharia e 
Edifi cações do Departamen-
to de Edifi cações e Rodovias 
(DER), engenheiro Cláudio 
Nelson. Ele estima a conclusão 
das obras em sete meses.

O projeto está na Secre-
taria da Infra-Estrutura do 
Estado (Seinfra), que analisa 
o processo licitatório, e deve 
seguir para a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), res-
ponsável por determinar a 
data de abertura da licitação. 
De acordo com o superinten-
dente do DER, órgão execu-
tor e fi scalizador vinculado à 

Seinfra, o processo licitatório 
deve ser aberto na primeira 
quinzena de outubro. Quinti-
no Vieira adianta: “As demo-
lições não mexem nas habita-
ções já existentes. Trata-se de 
uma urbanização, um serviço 
de terraplanagem”. 

Ele também destaca o cer-
camento do Parque do Cocó, 
que deve custar R$ 2,2 mi-
lhões e sair do papel na pri-
meira quinzena de outubro. A 
obra deve cercar os trechos 
do parque que passam pela 
rua Murilo Borges e avenidas 
Engenheiro Santana Júnior, 
Raul Barbosa e Sebastião de 
Abreu, consideradas pontos 
críticos de segurança.

> Em março deste ano, 
foi criado, pelo decreto 
número 29.216, do Governo 
do Estado, um grupo 
que vem estudando a 
revitalização do Parque do Cocó. 
Entidades como o Conselho 
de Políticas e Gestão do Meio 
Ambiente, Secretaria das 
Cidades, Secretaria dos 
Recursos Hídricos, Ibama 
e Semace, entre outras, 
participam das discussões.

> De acordo com o 
superintendente da Semace, 
Herbert Rocha, o projeto de 
reforma do Parque do Cocó, 
que prevê intervenções na 
infra-estrutura e nas áreas de 
lazer, “faz parte da identidade 
visual do parque”. Ele destaca 
a restauração de todos os 
passeios, a recuperação da 
drenagem danifi cada e a 
elevação do campo de futebol 
em 50 centímetros.

10 universitários começam
nova etapa de treinamento
PROJETO NOVOS TALENTOS

Dez estudantes universi-
tários de jornalismo estão 
participando da segunda 
etapa da edição 2008 do 
projeto Jovens Talentos. 
O grupo, selecionado para 
atuar nas diversas mídias 
que compõem o Grupo de 
Comunicação O POVO, ini-
ciou ontem as atividades 
no jornal, rádios, televisão, 
portal e banco de dados da 
empresa. Durante o perío-
do, que se prolongará até 5 
de dezembro próximo, os 
selecionados assistirão a 
aulas de português e pales-
tras com jornalistas, reali-
zarão trabalhos de campo, 
rodízios por diversas áreas 
de produção, e passarão por 
acompanhamento e avalia-
ções dos profi ssionais que 
terão a missão de orientá-
los. O Jovens Talentos é 
uma iniciativa da Universi-
dade Corporativa O POVO 
(Uniopovo).

De acordo com o jornalista 
Plínio Bortolotti, coordena-
dor do projeto, no decorrer 
dos três meses de treinamen-
tos para os selecionados, eles 
passarão por experiências di-
versifi cadas nas redações de 
todos os veículos e no banco 
de dados do jornal, o que os 
incentivará no aprendizado 

profi ssional. Aliado a isso, te-
rão aulas de Português com 
os professores Myrson Lima 
e Débora Arruda, e de téc-
nicas de redação e apuração 
jornalística ministradas por 
ele. Também farão um curso 
de novas tecnologias com o 
espanhol César Colera, que 
é diretor-executivo do O 
POVO Digital. 

Gabriele Oliveira, 20, alu-
na da Faculdade Integrada 
do Ceará (FIC), é uma das 
selecionadas para o projeto 
este ano. Para ela, que foi 
engajada inicialmente no 
núcleo Cotidiano, na área 

de esportes, participar do 
Novos Talentos está sendo 
uma experiência enriquece-
dora. Ela diz que com essa 
iniciativa, O POVO avança 
nos novos tempos da comu-
nicação, ajudando a prepa-
rar os futuros profi ssionais 
que entrarão no mercado. 
Ontem Gabriele teve sua 
primeira experiência de re-
portagem de rua, acompa-
nhando o repórter Bruno 
Formiga em uma pauta. Até 
10 de outubro ela permane-
cerá sendo acompanhada 
pelo editor de Esportes, jor-
nalista Paulo Rogério. 

Selecionados assistirão a aulas e realizarão trabalhos de campo

FCO FONTENELE


