
Apesar das condições apa-
rentes dos prédios em João Pes-
soa, o coordenador da Defesa 
Civil, Noé Estrela, afirmou que 
os imóveis não oferecem risco 
de desabamento. “Fizemos vis-
toria e não havia comprometi-
mento de estrutura. É apenas 
uma questão de manutenção. 
Não havendo a manutenção, 

Alerta. Para presidente do CAU-PB, as cidades envelhecem e a cultura da inspeção predial deve ser consolidada para evitar acidentes

ele vai se agravando, o concre-
to começa a fazer a dilatação 
por conta da ferrugem na fer-
ragem dentro e chega àquela 
situação. Mas, nesses (de João 
Pessoa), até então não iden-
tificamos nenhum problema 
maior em relação à estrutura 
das edificações”, assegurou.

O coordenador explicou 

que tem sido feito acompa-
nhamento a cada dois ou três 
anos. “E outros prédios histó-
ricos, quando o Iphan (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
Nacional) ou Iphaep (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Estado da Paraíba) 
e a Copac (Coordenação do 
Patrimônio Cultural de João 

Pessoa) acionam a Defesa Civil 
para essas vistorias, fazer es-
sas atualizações, a gente tem 
feito”, declarou.

Noé acrescentou que a úl-
tima fiscalização do tipo foi 
realizada em 2014, quando 
houve uma atualização nas 
edificações que são tombadas 
em João Pessoa.
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Academias interditadas
Quatro academias de João Pessoa foram 

interditadas durante ação de fiscalização do 
Conselho Regional de Educação Física. Pág. B2

Tragédias como a que ocor-
reu em Fortaleza (CE) serão 
cada vez mais frequentes, in-
clusive em João Pessoa. A ob-
servação foi feita ontem pelo 
presidente do Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo da Pa-
raíba (CAU-PB), Ricardo Vidal, 
em relação ao desabamento de 
um prédio de sete andares em 
Fortaleza, terça-feira, dia 15. 
O acidente, até o fechamento 
desse caderno, havia deixado 
pelo menos dois mortos, vários 
feridos e desaparecidos. 

Em 2018, o CAU-PB advertiu 
que, pelo menos 80 edificações, 
na Capital, estariam em risco 
iminente de desabar por falta 
de manutenção, e a tragédia 
cearense reacendeu o alerta de 
perigo na Capital paraibana. 

Prédios sem manutenção

Defesa Civil diz que não há riscos

Lucilene Meireles

risco iminente. ANTIgO PRÉDIO DO INss E EDIFíCIO RÉgIs, NO CENTRO DE JP, EsTãO ENTRE Os 80 IMóVEIs qUE PRECIsAM DE MELHORIAs

   Reitero que há anos, apesar da 
pressão feita pelo CAU e outras entidades, 
a Câmara Municipal não discute a 
aprovação da lei de inspeção predial em 
João Pessoa. Espero que não seja preciso 
mais tragédias como a de ontem (terça) 
para sensibilizar nossos vereadores.

Ricardo Vidal. Presidente do CAU-PB.

Em Fortaleza, apesar de ser 
um imóvel habitado, a Prefei-
tura ressaltou que o edifício 
foi construído sem autoriza-
ção. Por outro lado, em João 
Pessoa, os imóveis abrigaram 
órgãos públicos e hoje estão 
abandonados. Mais grave – há 
edifícios ocupados e que, há 
anos, não recebem reparos, a 
exemplo do antigo prédio do 
Instituto Nacional do seguro 
social (INss), na Rua Duque 
de Caxias, que fica no Centro. 

quem mora na cidade e pas-
sa com frequência pelo local 
afirma que só a imagem do 
prédio já causa preocupação, 
o risco é para todos: comer-
ciantes que atuam nele, pes-
soas que trabalham e passam 
nas imediações. “Esse prédio é 
bem antigo e nunca vi nenhu-

Aqui em  João Pessoa, 
os imóveis que estão 
sem reparos há anos, 

especialmente no Centro 
da cidade, estão ocupados 
e funcionam normalmente 

no horário comercial.

PeRigo

ma obra para recuperar. Desde 
que foi abandonado e tomado 
pelos ambulantes, só vem se 
deteriorando. Tenho medo que 
desabe. se isso acontecer vai 
ser uma tragédia”, observou 
a aposentada Eugênia silva. 

A dona de casa Josinete Vi-
cente afirmou que sai pouco 
de casa, mas sempre que vai 
ao Centro observa a situação 
do Edifício Régis, que fica na 
Avenida Visconde de Pelotas, 
próximo ao Ponto de Cem Réis. 
“Parece um prédio abandona-
do. A gente vê que existem vá-
rios escritórios funcionando lá, 
mas a impressão que passa é 
de que está prestes a cair. Não 
tem reforma, não tem pintura, 
janelas quebradas, um lixo e um 
risco enorme para a segurança 
das pessoas”, resumiu a profes-
sora Inês Albuquerque. 

Dados defasados. O levan-
tamento que apontou cerca de 
80 imóveis em risco foi feito 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico da Paraí-
ba (Iphaep), em 2015. Como 
todo conselho profissional, o 
CAU e o Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
da Paraíba (Crea-PB) têm co-
mo dever fiscalizar o exercí-
cio correto das profissões que 
abrangem, esclarecendo que 
as questões de riscos das edifi-
cações devem ser fiscalizadas 
pela Defesa Civil, segundo o 
arquiteto e urbanista Ricardo 
Vidal, presidente do CAU-PB.

Ele observou, porém, que os 
riscos existem em nossa capital. 
“Apesar de não termos núme-
ros atualizados sobre os edifí-
cios que estão em risco em João 
Pessoa, reforço o que foi dito 
no ano passado: cada vez serão 
mais frequentes tragédias como 
a ocorrida ontem (terça-feira) na 
cidade de Fortaleza”, alertou.

  As estruturas desses pré-
dios, de acordo com Vidal, são 
projetadas para uma vida útil 
de 50 anos e, para que tenham 
grande duração, precisam de 
manutenção periódica e aná-
lises técnicas feitas por profis-
sionais habilitados. 

LITORAL.  Parcialmente 
nublado a nublado com 
possibilidade de chuva.

AGRESTE/BREJO. 
Parcialmente 
nublado.

SERTÃO.  
Parcialmente 
nublado.
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