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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

Economia de R$ 24,9 milhões
Governo estadual anuncia redução de 2,6% no orçamento previsto para reforma do Maracanã, entregue
a órgão de controle em Brasília. De R$ 956,7 milhões, estádio passa a custar R$ 931,8 milhões

COPA 2014

C
omo ainda não é
possível afirmar
c o m e x a t i d ã o
quanto custará o
I t a q u e r ã o , e m
São Paulo, o Ma-
racanã continua
sendo o estádio
mais caro da Co-

pa de 2014. Ontem, o governo
do Rio anunciou que a reforma
milionária ficou um pouco
mais barata. A redução é de
2,6% do orçamento que consta
no projeto executivo entregue
pelas autoridades ao Tribunal
de Contas da União (TCU) e à
Controladoria Geral da União
(CGU), em maio, em Brasília.
De R$ 956.787.720,00, o Mara-
c a n ã p a s s a a c u s t a r
931.885.382,19, uma economia
de R$ 24,9 milhões.

— A redução foi possível
após análise detalhada das
propostas feitas pelos diferen-
tes fornecedores dos insumos
necessários à obra — afirmou
o presidente da Empresa de
Obras Públicas do Estado do
Rio (Emop), Ícaro Moreno.

Estádio faz 61 anos
Hoje, Ícaro Moreno e o sub-

secretário de Obras, Hudson
Braga, iniciam viagem à Polô-
nia e Alemanha, onde visitarão
o estádio nacional de Varsóvia
e o Olímpico de Berlim, além
do estádio do Stuttgart. A ra-
zão da visita é conhecer deta-
lhes das estruturas de cober-
tura desses estádios, cujos
projetos foram feitos pela
mesma empresa que fará o da
cobertura do Maracanã, de lo-
na tensionada.

No início desta semana, a
área onde ficava o anel inferior
do Maracanã, que abrigava as
cadeiras azuis, começou a ser
elevada em cinco metros de al-
tura. Já o anel superior avan-
çará 12 metros em direção ao
campo. Quando a reforma es-
tiver concluída, os dois níveis
vão se encontrar, separados
apenas por uma linha de ca-
marotes. Ontem, com uma
missa promovida pelo gover-
no do estado na torre de vidro
do estádio, que contou com a
presença de operários e da se-
cretária estadual de Esportes,
Márcio Lins, o Maracanã com-
pletou 61 anos. ■

Genílson Araújo/ 15-6-2011

VISÃO AÉREA das obras do Maracanã: área onde ficava o anel inferior, das cadeiras azuis, será elevada em cinco metros. O anel superior avançará 12 metros em direção ao campo

Uma rainha na Ilha de Deus
Em missão da ONU, Marta visita comunidade carente em Recife

Letícia Lins

● RECIFE. Cinco vezes escolhi-
da pela Fifa como a melhor jo-
gadora do mundo, exemplo de
obstinação, e definida como
uma pessoa entre aquelas que
levitam entre a genialidade e a
simplicidade, a jogadora Mar-
ta começa, pouco a pouco, a
revelar uma outra face, desco-
nhecida do público: a de in-
centivadora da esperança.

Cercada de fãs
Pelo menos, foi assim que

ela se comportou ao visitar
ontem a Ilha de Deus, antiga
Ilha do Sem Deus, comunidade
carente de 1.500 pessoas no
manguezal, à margem do Rio
Capibaribe. Antes isolada, a
ilha ganhou a ponte chamada
de Vitória das Mulheres.

Como embaixadora da Boa
Vontade para Valorização das
Mulheres (nomeada pelo Pro-
grama das Nações Unidas para
o Desenvolvimento, o PNUD),
Marta esteve no local com a go-
leira Bárbara e de duas secretá-
rias de Estado — Cristina Buar-
que (Mulheres) e Ana Cavalcanti
(Esportes). A craque andou pe-
las ruas sem esgoto, visitou o
campo de futebol, as ações so-

lidárias, recebeu e distribuiu
beijos e abraços. Ao lembrar o
passado de dificuldades, che-
gou às lágrimas.

— Acho lindo o que essa
mulher faz, o trabalho dela.
Não só para nós, mas para o
Brasil, é um orgulho ter uma
atleta como ela, a jogadora
melhor do mundo. Adoro fute-
bol, sou rubro-negra doente
(do Sport Recife), rezo pela se-
leção dos homens e amo a das
mulheres. Adoro Marta. Todo

mundo tem que adorar uma
mulher como ela, que joga me-
lhor do que muito macho por
aí. Prá mim, ela é tudo — dizia,
eufórica, Walcinéia Menino,
55, há 40 moradora da ilha.

Outro eufórico era o poeta e
blogueiro Edson Fly:

— Ela deveria vestir a camisa
dez da seleção masculina, para
mostrar o que é futebol, mesmo
vindo de uma mulher, de um es-
tado nordestino e de origem po-
bre. Marta é tudo.

A craque se misturou à mul-
tidão e quase não conseguiu
atravessar a ponte. Para Mar-
ta, foi uma volta ao passado na
cidade alagoana de Dois Rios.

— Que todos tenham um so-
nho e possam batalhar por
ele. Que possam nascer gran-
des atletas e que vivam em
harmonia. Que possam dar
força ao futebol feminino, uma
modalidade sofrida e que tem
dificuldades em todo o Brasil
— disse. — Vir aqui me fez vol-
tar à infância. Mas vim dar es-
perança maior às pessoas que
almejam um futuro melhor,
que querem alcançar algum
objetivo na vida. Vim para que
percebam que através da for-
ça de vontade, do incentivo e
da ajuda das pessoas, não há
nada impossível na vida.

Marta não vai deixar o fute-
bol para viajar pelo PNUD.

— Quando acabar os trei-
nos na Liga Americana, vou es-
tar de férias. Vou poder viajar
e fazer um trabalho diferente
fora do campo. Mas ao mesmo
tempo envolvida com o fute-
bol e com minha história, pas-
sando um pouco de esperança
— afirmou ela, que tem via-
gens previstas para Gana e
Serra Leoa, na África. ■

Seleção sub-20
tem cinco do Fla

● Com cinco jogadores convo-
cados ontem pelo técnico Ney
Franco, o Flamengo foi o clube
que mais cedeu atletas para a
seleção brasileira sub-20, que
disputará o Mundial da cate-
goria, na Colômbia, entre os
dias 29 de julho e 20 de agosto.
Foram chamados 26 atletas e
cinco serão cortados. A apre-
sentação do grupo está marca-
da para 4 de julho, na Granja
Comary, em Teresópolis. O
Brasil estreia dia 29 de julho,
contra o Egito.

Vasco cede Allan
Atual campeão da Taça São

Paulo de Juniores e represen-
tante brasileiro na primeira Li-
bertadores sub-20, o Flamen-
go cederá o goleiro César, o za-
gueiro Frauches, o lateral Ga-
lhardo e os atacantes Diego
Maurício e Negueba.

Além dos cinco rubro-ne-
gros, apenas Allan, do Vasco,
atua em time carioca. Do exte-
rior foram chamados Phillipe
Coutinho (Internazionale) e
Roberto Firmino (Hoffenhein,
da Alemanha).

Santos e São Paulo contri-
buíram cada um com quatro.
Técnico do bicampeão paulis-
ta, Muricy Ramalho deve ter
adorado a lista de Ney Franco.
Ele já não teria Neymar, Ganso
e Elano, que vão para a Copa
América. Agora perdeu os late-
ral Alex Sandro e Danilo, e os
meias Allan Patrick e Felipe
Anderson.

Os convocados: Goleiros:
César (Flamengo), Gabriel
(Cruze i ro) e A leksander
(Avaí); Laterais: Alex Sandro
(Santos), Danilo (Santos), Ga-
briel Silva (Palmeiras), Galhar-
do (Flamengo) e Allan (Vasco).
Zagueiros: Bruno Uvini (São
Paulo), Frauches (Flamengo),
Juan (Inter) e Romário (Inter);
Meio-campo: Casemiro (São
Paulo), Fernando (Grêmio), Al-
lan Patrick e Felipe Anderson
(Santos), Dudu (Cruzeiro), Os-
car (Inter), Roni (Criciúma) e
Phillippe Coutinho( Interna-
zionale); Atacantes: Diego
Maurício e Negueba (Flamen-
go), Henrique e Willian (São
Paulo), Roberto Firmino (Hof-
fenhein) e Sebá (Cruzeiro). ■

Técnico Ney Franco convoca 26 jogadores
para a disputa do Mundial da Colômbia

Mineirão: paralisação é mantida pelo segundo dia
Operários não aceitam contraproposta feita pelo consórcio das construtoras empenhadas na remodelação

Thiago Herdy

● BELO HORIZONTE. Operários
que trabalham na reforma do
estádio do Mineirão, em Belo
Horizonte, realizaram ontem
mais um dia de paralisação pa-
ra reivindicar melhores condi-
ções de trabalho e de salários.
Em assembleia, os trabalhado-
res não aceitaram a contrapro-
posta do consórcio Minas Are-
na — das construtoras Egesa,

Construcap e Hap Engenharia
—, que pediu cinco dias para
apresentar um plano de rea-
juste salarial, desde que os
trabalhadores voltassem ao
serviço ontem.

— Eles não precisam de tan-
to tempo para fazer uma pro-
posta. Queremos negociação
imediata. Tudo o que nos ofe-
receram não é mais do que a
obrigação. Oferecer banheiro
e comida dignos é o mínimo —

argumentou o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil de Belo
Horizonte e Região, Osmir Ve-
nuto da Silva.

Os sindicalistas querem au-
mento de salário de pedreiros,
carpinteiros e armadores (de
R$ 926 para R$ 1.250), dos aju-
dantes de obra (de R$ 605 pa-
ra R$ 850) e do percentual de
pagamento adicional por hora
extra (dos atuais 60% a mais

por hora trabalhada para
100%). O consórcio atendeu
parte das reivindicações e afir-
mou estar disposto a oferecer
cesta básica de R$ 60, partici-
pação nos lucros e melhorias
de banheiros e alimentação.

Em nota, a Secretaria Ex-
traordinária da Copa, do Go-
verno de Minas, disse confiar
em uma solução definitiva o
quanto antes e manteve a pre-
visão de conclusão da reforma

do Mineirão para a Copa, pro-
metida para dezembro de
2012. A secretaria informou
que a paralisação atingiu 40%
da obra, o que não correspon-
de à realidade: a equipe do
GLOBO acompanhou a assem-
bleia e observou o momento
em que pelo menos 300 operá-
rios decidiram ir para casa. A
continuidade do movimento
será decidida na manhã de ho-
je, em nova assembleia. ■

Hans von Manteuffel

EM MEIO a pessoas de origem carente, como ela, Marta conversa

Text Box
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