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Cidades

Moradores vão dar opinião
sobre obras na 3ª Ponte
BETO MORAIS - 07/08/2019

Audiências públicas
amanhã e quarta-feira,
em Vitória e Vila Velha,
vão apresentar o
projeto que será
executado pelo Estado
Rafael Gomes
oradores de Vitória e Vila
Velha poderão opinar sobre as obras que vão acontecer na Terceira Ponte – principal
ligação entre dois municípios. Em
um único projeto, o governo do Estado prevê a ampliação de mais
uma faixa em cada sentido, ciclovia,
mirante e barreira contra suicídio.
Para apresentar oficialmente o
projeto à população, a Secretaria
de Mobilidade e Infraestrutura vai
realizar uma audiência pública
amanhã, na capital. Já na quartafeira, será a vez dos moradores do
município canela-verde conhecerem a proposta.
Após a apresentação, será aberta
a palavra ao público, que poderá tirar dúvidas e expor opiniões.
“Queremos que as pessoas conheçam melhor o projeto, de forma
mais detalhada, para questionar e
dar suas opiniões. É importante
ouvir a população”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Para a inclusão das novas faixas
na ponte, as proteções central e laterais serão reduzidas e as pistas
existentes ficarão mais estreitas.
As pistas laterais serão de uso exclusivo de ônibus e táxi e passarão
a ter 3,10 metros cada. Já as pistas
do meio terão 2,80 metros cada.
Hoje, cada faixa tem 3,50 metros.
Já as ciclovias vão ficar três metros abaixo da pista usada pelos
carros e terão três metros de largura. Elas serão construídas nos dois
sentidos da ponte e ficarão em

SAIBA MAIS

O que está previsto
Mais pistas
> PARA AMPLIAR o número de faixas

em cada sentido, a mureta central,
que hoje ocupa 1,43 metro, contando
com a faixa de segurança, passará a
ter 60 centímetros, mais uma faixa
de segurança com 15 centímetros de
cada lado.
> AS MURETAS de proteção lateral,
que hoje estão apoiadas sobre a própria ponte, serão deslocadas para a
parte externa, com uma estrutura
metálica e mais estreita.
> COM O ESPAÇO a mais, as faixas, que
hoje têm 3,5 metros cada, serão redistribuídas. A mudança vai permitir
duas faixas em cada sentido com 2,8
metros de largura, mais uma terceira
faixa com 3,10 metros de largura.

Ciclovia

M

> CONSTRUÍDA com estrutura metáli-

ca, a ciclovia ficará três metros abaixo da pista para automóveis. Ou seja,
quem estiver trafegando pela ponte,
não vai ver quem está na ciclovia.
> A CICLOVIA terá três metros de largura e será construída nos dois sentidos da via: Vitória e Vila Velha.

Prazos
> A PREVISÃO é que a inauguração

dessa obra, em sua totalidade, seja
feita em 2022. O investimento previsto é de R$ 100 milhões e tem recurso garantido.

TERCEIRA PONTE: o Estado prevê a ampliação de faixas, construção de ciclovia, mirante e barreira contra suicídio
uma estrutura metálica. Por contar com uma proteção antiescalada de três metros de altura, a estrutura também vai servir para
evitar suicídios.
Na área da ciclovia, no vão central
da ponte, serão construídos dois
mirantes, um em cada sentido.
A previsão é que a inauguração
da obra, em sua totalidade, seja feita em 2022. Uma das ciclovias, entretanto, está prevista para ser entregue antes: em até um ano e
meio, sentido Vitória a Vila Velha.
O investimento previsto é de
R$ 100 milhões e tem recurso garantido. Os valores são do Banco
Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e estão captados desde 2012.
A estimativa é que o edital para
contratação da empresa que vai
executar os projetos e a obra seja
publicado até outubro.

Ciclista vai precisar de
cartão para atravessar
O acesso dos ciclistas à ciclovia
da Terceira Ponte só será liberado
com a apresentação do Cartão GV
(Bilhete Único Metropolitano).
O cartão foi lançado no mês passado e serve para utilizar os ônibus
do sistema Transcol e municipal de
Vitória e Vila Velha. Futuramente,
também será utilizado no sistema
aquaviário, que fará o transporte
público pela Baía de Vitória.
O Cartão GV pode ser adquirido
nos terminais de ônibus e em pontos de venda espalhados pela região metropolitana.
Apesar disso, não haverá cobrança para acessar à ciclovia, segundo

o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
“Não haverá cobrança, de forma
alguma. A apresentação do cartão
é mais para termos um controle,
saber quem está acessando a ciclovia, pois é importante para não ter
falhas”, disse o secretário, ressaltando a proibição do acesso a pé.
Além do controle no acesso, a ciclovia vai contar com um sistema
de câmeras de monitoramento,
com acompanhamento em tempo
real pelo Centro de Controle Operacional
Em caso de vento muito forte, a
ciclovia será fechada.

Audiências públicas
> O GOVERNO do Estado fará duas au-

diências públicas para apresentar o
projeto e receber opiniões dos moradores.

Vitória
> QUANDO: AMANHÃ, das 19h às 22h.
> AUDITÓRIO do Centro Integrado de

Atendimento ao Cidadão, na Rua Vitório Nunes da Mota, 220, Enseada
do Suá.

Vila Velha
> QUANDO: quarta-feira, das 19h às

22h.
> AUDITÓRIO da Escola Estadual Vas-

co Coutinho, na avenida Luciano das
Neves, s/n, Centro.
Fonte: Secretaria Estado de Mobilidade e Infraestrutura.
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COPA DO MUNDO DE BASQUETE

Mata-mata cada
vez mais próximo
Brasil vence Montenegro no encerramento
da 1ª fase, segue invicto e pode garantir vaga
com vitória amanhã

O ALA CAPIXABA DIDI
LOUZADA começou como
titular e marcou apenas dois
pontos contra Montenegro

N

Boas atuações aumentam a
confiança em vaga olímpica
Mais do que as três vitórias na
primeira fase, as atuações do Brasil
no Mundial de Basquete, na China, estão mostrando que o País pode pensar alto na competição.
Com duas vagas em jogo nas
Olimpíadas de 2020 para os países
das Américas, a equipe do técnico
Petrovic se credencia a brigar até o
fim por um lugar em Tóquio.

Felipe Pacheco
ova Zelândia, Grécia e,
agora, Montenegro.
Nenhuma equipe do
Grupo F da Copa do Mundo
de Basquete masculino conseguiu derrotar o Brasil na primeira fase da competição. Invicto e com 100% de aproveitamento, o time verde-amarelo está agora a um passo do
mata-mata.
Ontem pela manhã, em
Nanquin, na China, a seleção
brasileira entrou em quadra já
classificada e com a liderança
assegurada. Ainda assim, não
deixou de se impor no jogo e
derrotar os montenegrinos
por 84 a 73.
A postura firme mostrada
pela equipe comandada pelo
croata Aleksandar Petrovic se
justifica. O Brasil leva a campanha de três vitórias para a
segunda fase e a invencibilidade deixa o time mais perto das
quartas de final.
No Grupo K, ao lado de Estados Unidos, República Tcheca
e Grécia, a conta é simples: se a
seleção vencer os tchecos,
amanhã, às 5h30 (horário de
Brasília) e os americanos derrotarem a seleção grega, a classificação para o mata-mata estará garantida.
“Essa é a oportunidade que
a gente tem. Temos que focar
nesse primeiro jogo para de-

O ex-pivô e jogador da seleção de
basquete 3x3 master Alessandro
Casé tem certeza que a equipe seguirá surpreendendo na China.
“A seleção está entrando mais
concentrada, os jogadores estão tendo mais a bola na mão, criando jogadas. As vitórias foram fundamentais
para nos botar em condições de enfrentar os Estados Unidos”.

SAIBA MAIS

Brasil na 2ª fase
1ª RODADA — AMANHÃ / 5H30
> Brasil x República Tcheca
2ª RODADA — SEGUNDA / 9H30
> Brasil x Estados Unidos
REGULAMENTO
> Na 2ª fase, as 16 equipes classificadas são divididas em quatro grupos e
enfrentam os adversários que vieram de outra chave, em duas rodadas. Os resultados da primeira fase
contam na classificação. Avançam
os dois melhores de cada grupo.

pois pensarmos nos Estados
Unidos. É um jogo em que a
vitória garante a nossa presença nas quartas de final e
isso é um passo muito grande
para a vaga olímpica”, alertou o armador Marcelinho
Huertas.
Destaque na vitória de ontem, ele foi um dos jogadores
que aproveitou os minutos ganhos em quadra. Petrovic
aproveitou para dar descanso
a peças como Anderson Varejão e Rafael Luz, abrindo espaço também para Felício e
Benite.
Huertas terminou a partida
com 16 pontos — foi o cestinha, ao lado de Needham — e
seis assistências. Cristiano Felício, com 14 pontos e oito rebotes foi outro a se destacar.
O ala capixaba Didi foi titular, mas fez apenas dois pontos. Varejão, em 15 minutos de
quadra, contribuiu com nove.
“Conseguimos administrar
com certa tranquilidade. Agora é descansar bem porque no
sábado já temos a primeira
guerra em busca de uma vaga
nas quartas de final”, afirmou
Petrovic.
No Mundial, o Brasil conta
com os armadores Huertas,
Rafa Luz, Benite e Yago; os
alas Alex, Marquinhos, Leandrinho, Didi e Caboclo; e os pivôs Anderson Varejão, Augusto Lima e Cristiano Felício.
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7ª CORRIDA TRIBUNA RUAS DA CIDADE

Contagem regressiva para a festa
Inscrições para corrida
mais charmosa de
Vitória terminam hoje
e Maquezile Pio, atual
campeão dos 5 km, dá
dicas aos corredores
Henrique Montovanelli
altam apenas sete dias para a
7ª edição da Corrida Tribuna Ruas da Cidade. Quem
ainda não fez a inscrição tem hoje
a última oportunidade de participar da corrida mais charmosa de
Vitória.
As inscrições se encerram hoje e
podem ser realizadas pela internet,
nos sites www.ticketagora.com.br
ou www.tribunaonline.com.br,
com o valor de R$ 76,50 (incluindo
as taxas administrativa).
A 7ª Corrida Tribuna Ruas da
Cidade acontece no próximo domingo, às 7 horas, com largada e
chegada próximo à Praça Pio XII,
no Centro de Vitória, e percursos
de 5km e 10km. A prova tem patrocínio de Café Cafuso, Cofril,
Proway Nutrição Esportiva, Rede
Farmes, Selita, Sicoob e Uniaves.

F

Campeão da prova dos 5 km do
ano passado, Maquezile Gabriel
Pio está em contagem regressiva.
O corredor de 26 anos, da equipe
Serra Runner, revelou a sua estratégia e dá dicas aos corredores para os últimos sete dias de preparação. Ele, que treina em dois períodos diariamente, já programou o
descanso necessário e afirmou que
vai acordar às 4 horas da madrugada no próximo domingo.
“Em uma prova de 5km, geralmente, a gente nem descansa muito. Quando é uma prova mais longa, como meia-maratona ou maratona, faltando uma semana você já
tira o pé. Mas na de 5km o descanso começa na quinta-feira da semana da prova, que é quando você
vai diminuindo a intensidade do
treino e recuperando. Na quintafeira será meu último treino. Depois, é só descanso”, afirma.

7ª Corrida Tribuna
Ruas da Cidade

Quero correr
abaixo dos
14min57, que foi de
2018. Quero correr
contra o relógio

www.ticketagora.com.br ou pelo
www.tribunaonline.com.br
> VALOR: R$ 76,50 (já inclusas as taxas administrativas)
> TRAJETO: a prova tem percursos de
5 km e de 10 km, saindo próximo à
Praça Pio XII, no Centro, às 7h, com
ida e volta até a Prefeitura

“

”

Maquezile Pio, atual campeão dos 5 km

No percurso mais curto da Corrida Tribuna Ruas da Cidade, ninguém foi mais rápido que Maquezile em 2018. Ele completou a prova em 14min57, à frente de Alequessandro de Paula (15min07) e
Daniel Pereira (15min26).
Maquezile espera, este ano, superar o seu tempo. E, para isso, vai
correr contra o relógio.
“Q u e ro c o r re r a b a i xo d o s
14min57, que foi o tempo de 2018.
Mas pretendo fazer uma prova diferente. No ano passado corri
preocupado com meus adversários, mas neste ano quero fazer a
minha prova, sair no meu ritmo e
correr contra o relógio”, explica.

FÁBIO NUNES — 12/11/2018

SERVIÇO

> QUANDO: dia 20 de outubro
> I N S C R I Ç Õ E S : até hoje, no site

MAQUEZILE foi o mais rápido do percurso de 5 km na prova do ano passado

