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EDITORIAL
Fiscalização predial: e a viabilização creditícia?
oje, 15 de outubro, faz
um ano exato do desabamento do Edifício
Andrea, que era situado na rua Tibúrcio
Cavalcante, no bairro
Dionísio Torres, em Fortaleza. A tragédia deixou um rastro de dor nas
famílias, amigos e vizinhos que viveram o transtorno de perder entes
queridos e um patrimônio erguido,
muitas vezes, com o esforço de uma
vida inteira. Na ocasião, ocorreu um
expressivo e emocionante movimento de solidariedade que se espraiou
por toda a Cidade. No seu rastro, deflagrou-se também um alerta sobre
como os órgãos fiscalizadores oficiais
e os condomínios prediais estavam
agindo na prevenção desse tipo de

H

acidente, visto não se ignorar que a
Capital tem um número relevante de
edificações antigas e deterioradas,
tornando premente a expedição de
Certificado de Inspeção Predial (CIP)
atualizado, exigido pela lei municipal
9.913/2012 e reforçado pela regulamentação da Lei de Inspeção Predial,
em junho de 2015.
Na ocasião do desabamento do Andrea, descobriu-se que o edifício já
tinha 38 anos de construção e não
possuía o CIP. Pior: uma obra de restauração, iniciada de forma precária, sem
escoras de sustentação e expondo vigas, terminou provocando o colapso do
prédio, que não passava por manutenção estrutural há tempos. Desde então,
intensificaram-se as cobranças para
que os órgãos fiscalizadores buscassem

soluções efetivas para prevenir outros
desastres dessa natureza. Anteriormente, no mesmo ano, já tinha havido
o desmoronamento parcial do Edifício
Benedito Cunha, na Maraponga, que
terminou demolido, em junho de 2019.
O certo é que, em consequência dessas ocorrências, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) foi instada
a fazer o levantamento inicial de edificações construídas a partir de 40 anos
atrás. Nele, constatou a existência de
1.831 construções desse tipo sem CIP.
Dessas, 660 edificações são residenciais
e 1.171 comerciais. Nenhuma delas passou por fiscalização municipal, foi autuada ou interditada.
A Agefis chegou a iniciar vistorias
em algumas unidades, mas teve de parar em razão da pandemia. Promete

retomá-las a partir da segunda quinzena de novembro, na base de 100 vistorias por semana, segundo o órgão.
Entretanto, a dificuldade financeira
dos condomínios mais deteriorados, é
um problema real que se impõe. Sem
a criação de um suporte de linhas de
crédito, a longo prazo e juros baixos,
será impossível a muitos condomínios
em situação de risco cumprirem as
exigências estipuladas pela legislação.
Esse tipo de providência creditícia só
pode ser concretizada com a anuência
do Governo Federal. É aí que entra a
representação política do Ceará para
insistir nesse pleito perante as instâncias decisórias em Brasília. Se isso não
for conseguido, novas vidas poderão
ser perdidas e não adiantarão pedidos
de desculpas tardios. n

FUndado em 7 de Janeiro de 1928
por demÓcrito rocHa

Pesquisa é retrato, vamos esperar o filme

preSidente & publiSHer
Luciana Dummar
preSidente-eXecutivo
João Dummar Neto
diretor-Geral de JornaliSmo
Arlen Medina Néri
diretor-Geral do comercial
Marcus Soares
diretor de proJetoS eSpeciaiS
Alexandre Medina Néri
diretora adminiStrativa
Cecília Eurides
diretor corporativo
Cliff Villar

conSelHo editorial
Adísia Sá; Diatahy Bezerra de Menezes;
Fausto Nilo; Francisco José de Lima Matos;
Lino Vilaventura; Manfredo Oliveira;
Paulo Bonavides; Pedro Henrique Saraiva
Leão; Plínio Bortolotti; Raimundo Padilha;
Roberto Macedo; Valdemar Menezes;
Wânia Cysne Dummar

diretoria-Geral de JornaliSmo
diretor-Geral
Arlen Medina Néri
diretoreS-eXecutivoS
Ana Naddaf
Erick Guimarães

Pesquisa do Instituto Paraná, divulgada
na segunda-feira, não traz novidade em relação à disputa pela Prefeitura de Fortaleza.
Resultou naquilo que se podia intuir, a partir de análise empírica: o Capitão Wagner
sai na frente, com boa distância em relação
aos adversários.
Segundo a pesquisa
plínio bortolotti
estimulada, o candidato
plinio@opovo.com.br
do Pros tem 35% das inJornalista
do o povo
tenções de voto, seguido
pela petista Luizianne
Lins (14,9%) e José Sarto
(PDT) com 10,1%. Ainda
que nas disputas municipais o eleitor leve mais
em conta os seus problemas cotidianos, é
preciso observar que Wagner corre sozinho pela faixa da direita, com a esquerda e
o centro fragmentados.

Leve-se também em conta que Wagner e
Luizianne são nomes mais “midiáticos” (na
falta de melhor palavra), tendo o militar se
destacado a partir de lutas corporativas
dos policiais, e Luizianne pela sua longa
militância política.
Mesmo em terceiro lugar, é expressivo
o percentual de intenções de voto de Sarto, pois ele não dispõe do “brilho” popular
dos dois que lhes estão à frente na pesquisa. Mas é preciso lembrar sua ampla experiência em política, tendo consolidado
ao longo do tempo uma rede expressiva
de apoiadores.
Vai ajudá-lo o apoio do prefeito Roberto
Cláudio (PDT), com 45,2% de conceitos ótimo bom para a sua gestão. Outro cabo eleitoral de Sarto bem avaliado pelos eleitores
é o governador Camilo Santana (PT).
Na pesquisa espontânea (nenhum nome

é apresentado ao pesquisado, pergunta-se
apenas em quem ele pretende votar) a ordem se repete: Wagner (12,8%), Luizianne
(5,7%) e Sarto (4,6%), mas quem ganha a
dianteira é o “Não sabe (em quem votar)”,
com 58,8% das respostas.
O resumo é o seguinte: nada está decidido. Pesquisa é o retrato estático de determinado momento e o filme ainda está em
movimento, apesar da “mesmice” da fórmula de campanha, como bem classificou
meu vizinho de coluna, Eliomar de Lima.
A propósito: a partir do quarto lugar
seguem-se Heitor Férrer (SD) com 2%; Renato Roseno (Psol) com 1,4%, Célio Studart
(PV) com 0,9%, Heitor Freire (PSL) com
0,8% e “Outros nomes citados” somando
1,6%, no caso Paula Colares (UP), Anízio
Melo (PCdoB), Samuel Braga (Patriota) e
José Loureto (PCO). n
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o StF contra a constituição
Em novembro será publicado o e-book
Erros Supremos: decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. Além de
coorganizador, pude colaborar com trabalho em coautoria sobre o ativismo do STF.
Uma das bases do artigo é a diferenciação dos discursos poético,
antonio Jorge pereira Júnior retórico, dialético e lógico,
por seus fins e meios. Em
antoniojorge2000@gmail.com
breves linhas: o discurso
doutor e mestre em direito uSp, professor do programa de
poético pretende movimestrado e doutorado em direito
mentar o emocional do
da unifor
ouvinte; é típico da arte
e da política. O retórico
deseja convencer de uma
ideia; está adequado a
um vendedor ou advogado. O dialético se
presta a demonstrar o valor e preponderância de uma ideia, apresentando-a em

contraste com outras que lhe são concorrentes. É próprio da ciência e de quem administra interesses alheios, como um juiz.
Por fim, a perspectiva lógica se ocupa de
analisar a correção formal do pensamento
subjacente ao discurso, segundo os juízos
formulados, e permite avaliar sua consistência intelectual.
A tese do artigo é que, como regra, toda
decisão no âmbito do STF deveria observar
a lógica e trazer fundamentação dialética
autêntica, deixando claro porque se decidiu de uma forma e não de outra, segundo
a Constituição.
No entanto, nota-se em alguns votos e
decisões um texto argumentativo que apela
sobretudo ao emocional e retórico, ofende a
lógica e razoabilidade do sistema jurídicojudicial, omite-se quanto à confrontação de

teses constitucionais contrárias às posições
por eles sustentadas e, de rigor, carece de
uma hermenêutica constitucional coerente.
Nessas situações, ministros parecem
instrumentalizar o poder institucional da
Corte para cumprir uma agenda pessoal,
em desrespeito à Constituição. Em seus
julgamentos tentam manipular o auditório
com falsa eloquência, que se assemelha à
fumaça do bom direito, mas não passa de
penumbra para acobertar deficiência argumentativa. O poder do STF, que deveria ser
empregado conforme à Constituição e para
guardá-la acima de tudo - e por isso seria
a última palavra -, é utilizado, então, para
ditar uma outra, ao gosto dos que ali estão,
em usurpação do poder constituinte da Nação. Corruptio optimi pessima est. A corrupção do ótimo é o péssimo. n

reumatismo: a importância da informação
O mês de outubro é marcado por datas
importantes para quem atua na reumatologia, área que estuda, diagnostica e ajuda a tratar doenças do tecido conjuntivo,
que incluem articulações, ossos, músculos,
tendões e ligamentos. Essas datas contribuem para trazer informação e alertam para os
niedja bezerra
cuidados que todos nós
nreumatologia@hotmail.com
presidente
devemos ter.
da Sociedade
O 12 de outubro, além
cearense de
de ser o Dia Mundial de
reumatologia
Conscientização sobre a
Artrite Reumatoide, é o
Dia Estadual da Luta contra o Reumatismo, definido por lei estadual pelo governador Camilo
Santana. Ainda temos o 30 de outubro, Dia
Nacional de Luta contra o Reumatismo.
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Quando falamos de reumatismo há uma
tendência de, erroneamente, associá-lo a
uma doença por si só e ao acometimento
apenas em idosos. É importante esclarecer
que o reumatismo inclui mais de 100 doenças, algumas inflamatórias e de caráter
crônico que podem causar sequelas com
limitação articular e impactar na qualidade de vida das pessoas, inclusive crianças e
jovens. Uma das mais comuns e graves é a
artrite reumatoide, uma patologia potencialmente deformante, mas que pode ser
controlada e evitar maiores danos.
Em um passado recente, pela falta de
diagnóstico e de tratamentos eficazes,
era comum a associação do reumatismo
ao uso de cadeiras de rodas e bengalas.
Felizmente, essa situação mudou. A evolução tecnológica permitiu a formulação
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de medicamentos com molécula alvo, que
atuam diretamente nas substâncias inflamatórias, impedindo sua proliferação.
Outro ponto positivo é a possibilidade
do diagnóstico precoce. Para isso, alguns
sintomas devem levar o paciente a procurar um reumatologista, tais como: dor por
mais de três meses, acometimento bilateral de mãos e punhos, rigidez matinal, calor e inchaço nas articulações.
Na rede pública, há tratamento disponível no Hospital Geral de Fortaleza, Hospital César Cals e Hospital Universitário
Walter Cantídio. No site da Sociedade Cearense de Reumatologia há ainda uma lista
de profissionais referendados. Buscar informação é, sem dúvida, uma importante
ferramenta para o diagnóstico precoce e o
tratamento adequado. n
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