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Mande sua sugestão de reportagem para
cidades.df@diariosassociados.com.br

E
m um caso raro de satisfa-
ção geral dos moradores,
obras nas calçadas da SQS
305 andam a todo vapor e

prometem resolver problemas
antigos da comunidade, como
empoçamento de água e acesso
de deficientes físicos. Verônica
Gomes da Silva, 49 anos, prefeita
da quadra, conta que o proble-
ma só começou a ser resolvido
depois de denúncias à imprensa,
mais ou menos um mês atrás.

Moradora do Bloco H, ela afir-
ma que no começo o material
utilizado era de má qualidade e
já começava a mostrar proble-
mas. “Eles iniciaram a obra pela
quadra vizinha (SQS 304), onde
o cimento começava a rachar
pouco tempo depois que era co-
locado. Reclamei com o fiscal da
obra assim que passaram aqui
para a 305 e, aparentemente, o
problema foi resolvido”, diz.

Na quadra vizinha, Marta Ge-
brim, 56 anos, moradora do Blo-
co F há 43 anos, confirma que a
situação realmente está ruim:
“Eles vieram, fizeram a obra pela
metade e foram embora sem
averiguar se a calçada tinha mes-
mo ficado em boas condições”.
Segundo ela, a prefeitura da qua-
dra não acompanhou o projeto e
por isso o problema não foi com-
pletamente sanado.

Manoel Mascarenhas Borges,
63 anos, é o porteiro do Bloco G
da SQS 304 e se mostra indigna-
do com o trabalho que foi feito.
“Eu trabalho aqui há 33 anos e
nunca vi um serviço tão malfei-
to. Do jeito que as calçadas já es-
tão rachadas, na próxima chuva,
elas vão esburacar”, arrisca.

Ele mostra o calçamento no-
vo, cheio de rachaduras, e alguns
pedaços quebrados da antiga
calçada que foram aparente-

mente esquecidos pelos respon-
sáveis pela obra. “Cadeirantes e
mães com carrinhos não passam
por aqui. Antes, admito, estava
pior. Mas, se é para fazer, que ti-
vessem feito direito”, revolta-se
Manoel.

Poeira
Além do calçamento de má

qualidade e dos entulhos, que
representam um risco para a se-
gurança de idosos, crianças e de-
ficientes, a terra vermelha e a
poeira trazida pelas áreas expos-
tas ameaçam os moradores. A
presidenta da Associação Brasi-
leira de Alergia e Imunopatolo-
gia, Marli Rocha Ottero, explica
que a poeira é sempre irritante
para alérgicos, especialmente a
que vem da rua. 

“Como o problema de obras
normalmente é passageiro, a

única solução é tomar pequenas
precauções para evitar crises”,
conta. As sugestões dela são: fe-
char as portas e janelas no perío-
do de trabalho dos pedreiros e
abri-las no fim do dia para venti-
lar, não utilizar umidificadores
de ar, passar panos úmidos na
casa, especialmente em superfí-
cies que reúnem muita poeira
como móveis, beber bastante lí-
quido e procurar se expor o mí-
nimo possível à poeira das ruas.

As obras da SQS 304, SQS 305,
assim como as realizadas na SQN
308 (Asa Norte), fazem parte de
uma licitação de 45 mil m² de
março deste ano da Administra-
ção Regional de Brasília. O tra-
balho cobre a reforma das calça-
das de 20 quadras das Asas Sul e
Norte do Plano Piloto, escolhi-
das por levantamentos junto às
prefeituras das quadras. Quem
cuida do trabalho é a Secretaria

de Estado de Obras, que delega a
fiscalização à Novacap.

O diretor de Urbanização da
Novacap, Maurício Canovas,
afirma só agora ter sido infor-
mado dos problemas das cal-
çadas da SQS 304 e também da
SQN 308. Segundo ele, em res-
posta às reclamações dos mo-
radores, será acionada a fiscali-
zação e, se for o caso, as obras
serão refeitas.

Ele esclarece que o acompa-
nhamento do trabalho é realiza-
do por um pequeno número de
fiscais e por isso é essencial que
os moradores também acompa-
nhem as obras. “Nós contamos
com a importante ajuda das co-
munidades das quadras, que po-
dem acionar a ouvidoria da No-
vacap ou ligar diretamente na
Diretoria de Urbanização para
quaisquer queixas sobre as
obras”, assegura. 

Cuidado
por onde
anda
A partir da experiência mal-sucedida de
obras em calçadas de uma quadra do
bairro, moradores da vizinhança passam 
a acompanhar serviços em seu passeio
público para evitar problemas Trabalhos em calçada na 305 Sul: segundo a prefeita da quadra, estado precário dos pisos começou a ser tratado após uma série de denúncias

Ouvidoria da Novacap: 3361-1014
Diretoria de Urbanização da Novacap:
3361-4600

A quem reclamar

A manutenção ajuda a eliminar
problemas como empoçamento
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