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A sujeira que vem com as ondas fortes
Algas tomaram as areias das praias de Flamengo, Botafogo e Ilha

Aressaca que fez a festa dos surfistas no fim de semana também deixou suas marcas em pilhas de lixo.
Somete ontem, os garis recolheram cerca de cem toneladas de resíduos, em sua maior parte restos de algas,
nas areias das praias da Ilha do Governador (Bica, Freguesia, Galeão e São Beto), do Flamengo e de Botafogo.
O impacto das ondas também deslocou pedras que fazem parte do quebra-mar da Enseada de Botafogo. Parte
delas acabou se espalhando por uma faixa de areia de quase 500 metros, nas proximidades do prédio onde
funcionou o Porcão Rio’s. Ontem à tarde, os garis removeram as pedras e as recolocaram no lugar.

Virada. Um gari recolhe as pedras que foram deslocadas pelas ondas e se espalharam pelo Aterro

No fim de semana, a ressaca causou alguns prejuízos. Na Praia de Botafogo, um barco chegou a encalhar,
no domingo. Ao todo, os salva-vidas tiveram que resgatar 57 pessoas que corriam o risco de se afogarem.

Desde a última quinta-feira, ondas de até 4,5 metros de altura atingiram a cidade. Ontem, às 9h, o Centro
de Hidrografia da Marinha suspendeu o alerta de ressacas. No entanto, a prefeitura decidiu manter a ciclovia
Niemeyer (no trecho entre São Conrado e a Barra da Tijuca) interditada durante boa parte do dia, por
precaução, porque o mar ainda estava bastante agitado.

As ressacas no inverno são comuns na cidade, mas esta foi considerada atípica. Ela se originou da
combinação de dois fenômenos meteorológicos que deixaram todo o litoral das regiões Sul e Sudeste exposto
ao mar mais batido. A orla esteve sob a ação de um anticiclone (formado quando o vento sopra de cima para
baixo) de origem polar e de um ciclone extratropical.

FRENTE FRIA VEM DE SÃO PAULO
Segundo o Alerta Rio, a máxima registrada ontem foi de 32,3 graus em Irajá, e a mínima, de 17,4 graus no

Alto da Boa Vista. Hoje, a temperatura deve cair bastante devido ao deslocamento de uma frente fria de São
Paulo para o Rio. A previsão é que a temperatura não ultrapasse os 24 graus. O sol deve aparecer em apenas
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alguns momentos do dia, devido à forte nebulosidade. De acordo com o Climatempo, a tendência é que essas
condições climáticas se mantenham durante toda a semana. Chuvas fracas também podem ocorrer em pontos
isolados do estado.
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