
Por graves problemas estruturais, imóvel na Rua daGuia será demolido, numa ação que pode durar 3meses
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Por causa da
demolição do

prédio de número
88, imóveis vizinhos

precisaram ser
desocupados

A
Prefeitura do Recife
avança na demolição
do imóvelnúmero88da

Rua da Guia, no Bairro do Reci-
fe, iniciada no sábado, continua-
da ontem e que segue durante
a semana. A decisão foi tomada
por razões de segurança, basea-
da em levantamento técnico da
Secretaria Executiva de Defesa
Civil (Sedec). Atendendo a uma
solicitação de vistoria após rela-
tos de ruídos de estalos na edi-
ficação, foi realizada, nos últi-
mos dias 5 e 6, uma vistoria téc-
nica que identificou a intensifi-
cação de problemas estruturais
já notados em outras ocasiões,
entre eles a inclinação da edifi-
cação. Os imóveis vizinhos tam-
bém foram desocupados.

No laudo foi recomendada a
demolição urgente do imóvel,
de modo a salvaguardar a inte-
gridade física de transeuntes
e das edificações do entorno.
“Acompanhamos a situação des-
se prédio há mais de dez anos.
Em nova vistoria, percebemos
um agravamento significativo
na estrutura. Diante disso, foi
necessário tomar providências
como o isolamento de todo o pe-
rímetro e agilizar o processo de
demolição”, explica a gerente-
-geral de engenharia da Defesa
Civil do Recife, Elaine Hawson.
O entorno do prédio foi isolado
com prismas de concreto.

Além da Defesa Civil, parti-
cipam do trabalho a Secretaria

Prefeitura avança na demolição
de prédio no Bairro doRecife

Executiva de Controle Urbano
(Secon) e o Gabinete do Centro
do Recife (Recentro). “Por se tra-
tar de uma área de proteção his-
tórica, a demolição exige mui-
tos cuidados e precisa ser fei-
ta de forma criteriosa. Vai ser
um trabalho mecanizado, utili-
zando um guindaste com uma
tesoura na ponta, que corta o
concreto sem causar impacto
na estrutura. Esse método vai
ser usado nos três pavimentos
mais altos, de forma que não ha-

ja risco para as edificações vizi-
nhas”, complementa Elaine. A
previsão é que o trabalho dure
até três meses, mas novas orien-
tações podem ser dadas com o
avanço da demolição.

O imóvel em questão tem um
histórico de notificações por fal-
ta de manutenção, o que levou o
município a ingressar na Justiça
para que os proprietários reali-
zassem, como prevê a lei, os devi-
dos reparos na edificação. Ao lon-
go dos anos, a prefeitura seguiu

todos os trâmites administrati-
vos e judiciais para que o servi-
ço de recuperação fosse realiza-
do pelos proprietários. Conside-
rando o elevado grau de compro-
metimento estrutural do imóvel,
agravado ao longo dos anos pe-
la ausência de manutenção mes-
mo após várias notificações por
parte do poder público, a Defe-
sa Civil avaliou como necessária
a demolição da estrutura - pelo
elevado risco estrutural, possi-
bilidade de evolução acelerada

das patologias prediais e eleva-
do risco aos imóveis do entorno,
veículos e transeuntes.

Os órgãos de preservação
do patrimônio - em especial
o Iphan - foram informados
acerca da situação. Além disso,
o Recentro estabeleceu conta-
to com os comerciantes e em-
preendedores que têm estabe-
lecimentos na área do períme-
tro de interdição no sentido de
orientá-los quanto às próximas
etapas do processo.

CURTA[
JABOATÃO

Mutirão de
recuperação
de vias
A Prefeitura de Jaboatão
realizou ontem um
mutirão de recuperação
das vias em vários
pontos domunicípio,
com serviços de
recapeamento asfáltico,
tapa-buraco, limpeza de
galerias e canaletas . As
equipes estiveram em
bairros comoMarcos
Freire, Piedade, Candeias
e Santo Aleixo.
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