
No to po da cla rei ra aber ta pe las chu vas de abril, 26 imó veis do Vi di gal fo ram in ter di ta dos pe la De fe sa Ci vil. Se te
de les ain da es tão ocu pa dos. A pre fei tu ra diz que vai de mo lir oi to ca sas, e a Geo-Rio es tu da co mo fa zer a con ten ção.

Os es tra gos cau sa dos pe los úl ti mos tem po rais dei xa ram mar cas na ci da de. Na en cos ta da Ave ni da Ni e meyer, elas
as sus tam. Em meio ao ver de, uma cla rei ra de 30 metros de lar gu ra por 290 metros de com pri men to se pa ra as ca sas do
al to do Mor ro do Vi di gal da pis ta. Di an te do ris co, 26 imó veis da Ave ni da Pre si den te João Gou lart que es tão na bei ra …
pre ci pí cio fo ram in ter di ta dos pe la De fe sa Ci vil municipal há pou co mais de um mês. Al guns fi cam a ape nas cin co
metros do pe nhas co. Ain da as sim, se te ca sas con ti nu am ocu pa das.

A Se cre ta ria municipal de In fra es tru tu ra e Ha bi ta ção (SMIH) in for mou on tem que oi to imó veis se rão de mo li dos
nos pró xi mos di as de vi do

à pro xi mi da de do bar ran co. Os mo ra do res ain da não fo ram comunicados des sa decisão. Nas ci do e cri a do na fa ve la,
Mu ri lo Mo acyr, de 40 anos, é um dos mo ra do res que re sol ve ram con vi ver com o ris co. Ele acre di ta que sua ca sa se rá li- 
be ra da pe los téc ni cos e que a fa mí lia não per de rá a pro pri e da de. Ali, além de Mu ri lo, mo ram três ir mãos — um de les
tem sín dro me de Down — e a mãe, de 68 anos, so fre com pro ble mas nos jo e lhos e pre ci sa de uma ca sa adap ta da.

—O sus to foi gran de no dia do tem po ral. Só que o bar ran co des pen cou mais pa ra o la do( cer ca de 15 metros), en tão
con fi o que não te rá pro ble ma. Nos so sus ten to vem do alu guel da par te de bai xo da ca sa, e to da a fa mí lia con vi ve bem aqui.
Se ti ver mos de sair, não te mos pa ra on de ir — la men tou Mu ri lo, acres cen tan do que es tá de sem pre ga do.

No mo men to da chu va, ele aban do nou a ca sa com a fa mí lia em de ses pe ro. O mo ra dor diz que que o ba ru lho foi es- 
tron do so, se me lhan te ao de um “ter re mo to”. Pas sa do o sus to, eles vol ta ram pa ra o imó vel, de três pa vi men tos. No pri- 
mei ro andar, há três qui ti ne tes, que es tão alu ga das. Mas, di fe ren te men te de Mu ri lo, a mai o ria dos mo ra do res das ca sas
in ter di ta das não ig no ra o pe ri go.

O mo to ris ta de trans por te es co lar Ale xan der Du frayer, de 42 anos, op tou por alu gar um ou tro imó vel den tro da co- 
mu ni da de, pa ra on de foi com a mu lher, Ju li a na. Já os en te a dos dele ti ve ram de ir pa ra a ca sa da avó, no Mor ro Do na
Mar ta, em Bo ta fo go. A ca sa da fa mí lia fi cou a pou cos pas sos do bar ran co e po de ser uma da lis ta de de mo li ções.

— Es ta mos à de ri va de in for ma ções. Não sa be mos o desfecho da his tó ria. Mo ro aqui há 15 anos. En tão, é tris te ver
es sa si tu a ção. Nun ca ti nha acon te ci do aqui —dis se Ale xan der.

Fa mí li as con ti nu am a ocu par se te das 26 ca sas in ter di ta das no al to do mor ro

Vi zi nhos do pe ri go no Vi di gal
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ABRI GO A 25 QUILÔ ME TROS
O autô no mo Jaíl son Ma tos, de 46 anos, es ta va de férias no Ce a rá qu an do a en cos ta foi abai xo. Ao re tor nar pa ra o

Vi di gal, sou be por vi zi nhos que não po de ria mais en trar em ca sa. Di as de pois, con se guiu re ti rar os mó veis e se mu dou
pa ra o con jun to ha bi ta ci o nal Cru za daSãoSe bas tião,noLe blon. O lu gar on de, por mais de dez anos, a fa mí lia vi via, ago ra
es tá va zio.

—Ain da não es tou re ce ben do qual quer aju da, mas já re ce bi as ori en ta ções e vou dar en tra da na pre fei tu ra ain da es ta
semana. Não era o re tor no pa ra ca sa que eu es pe ra va —co men tou Ma tos.

A do na de ca sa Ali ce Pin to foi bus car abri go ain da mais dis tan te. Pro pri e tá ria da ca sa B do nú me ro 857 da Ave ni da
Pre si den te João Gou lart, ela foi pa ra a re si dên cia da ir mã, em Pi la res, que fica a 25 quilô me tros do Vi di gal. Ela já pe diu
pa ra re ce ber o alu guel so ci al, mas uma con fu são no ca das tra men to em per rou o be ne fí cio. Ou tra pes soa — que mo ra ao
la do —for ne ceu o mes mo en de re ço, ge ran do du pli ci da de. Am bos te rão que ir à pre fei tu ra pa ra re sol ver o pro ble ma.

—É mais uma com pli ca ção pa ra mim —dis se Ali ce.
A pre fei tu ra in for mou que equi pes da Fun da ção Ins ti tu to de Ge o téc ni ca (Geo-Rio) já fi ze ram a to po gra fia e a son- 

da gem na área atin gi da pe los des li za men tos que ocor re ram em 8 de abril e nos úl ti mos di as 16 e 17. Ago ra, é es tu da do o
ti po de con ten ção in di ca do pa ra o lo cal, que se rá feita após a de mo li ção das ca sas. To do es se pro ces so tem o pra zo de
seis me ses, pra xe em ca so de emergência.

Mas o nú me ro de imó veis que se rão der ru ba dos po de au men tar. Se gun do a Ge oRio, só os que es ti ve rem em ter re no
se gu ro se rão de sin ter di ta dos. Os mo ra do res pre ci sa rão ter pa ci ên cia, pois es sa decisão só se rá to ma da após a con clu são
das obras, em ou tu bro. Mes mo após a li be ra ção pe la Geo-Rio, se gun do a De fe sa Ci vil, os mo ra do res te rão que apre sen- 
tar um lau do as si na do por um téc ni co res pon sá vel ates tan do que o imó vel pas sou por obras de re cu pe ra ção es tru tu ral.
A pre fei tu ra in for mou que 26 fa mí li as do Vi di gal es tão re ce ben do o alu guel so ci al de R$ 400.


