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DESTAQUE DA SEMANA

As reformas na Vila de Ponta Negra estão 
sendo concluídas

  A Vila de Ponta Negra foi contemplada, 
através da ONG Mutirão, pelo edital de 
ATHIS 2022 do CAU/RN. Com o apoio da 
equipe e dos agentes de saúde da UBS de 
Ponta Negra, foi realizado levantamento 
das casas de famílias com pessoas com 
deficiência, nos moldes do “Mãe Luiza 
Acessível”, projeto vencedor do edital de 
ATHIS 2021 do CAU/RN e CAU Brasil. 
  A falta de moradias acessíveis e as 
precariedades são a realidade de inúmeras 
famílias da Vila de Ponta Negra e, de modo 
geral, das regiões em vulnerabilidade 
socioeconômica no Brasil.

Esse cenário explicita a urgência de se 
tratar a habitação como uma questão de 
saúde pública. E, reforça a importância 
da ATHIS, sobretudo nas políticas 
habitacionais, para promover projetos e 
obras de melhorias e adequação a 
acessibilidade à população de baixa 
renda, a exemplo dos editais realizados 
nos últimos anos pelo CAU/RN.
  Cerca de dez residências estão sendo 
contempladas com as obras de 
acessibilidade e melhoria na qualidade de 
vida para seus moradores. Conheça um 
pouco das histórias. A de D. Dalila, 
duplamente amputada, se queixava das 
condições precárias do seu banheiro que 
não oferecia o mínimo de acessibilidade e 
higiene para ela e sua família. A reforma
adequou o banheiro para que D. Dalila 
possa ter melhores condições de 
a c e s s i b i l i d a d e .

Outro beneficiado foi o senhor Rosenildo, 

que tem paralisia cerebral e depende 

constantemente da ajuda de familiares e 

vizinhos, principalmente para se locomover.

Sua casa tinha alguns desníveis que 
dificultavam o acesso ao banheiro, que 
era estreito, úmido, sem ventilação e 
iluminação natural. O projeto contemplou a 
construção de rampas e eliminação de 
desníveis, além da substituição das louças 
sanitárias e instalação de uma janela no 
b a n h e i r o .

  Já D. Zefinha mora com duas irmãs, 
um irmão enfermo e dois sobrinhos em 
uma casa de apenas três cômodos. 
A moradia é muito precária, não tinha porta 
de entrada, caixa d’água e nem energia 
elétrica própria (a vizinha compartilha sua 
e l e t r i c i d a d e ) . 
A equipe do Vila Acessível reformou por 
completo o banheiro, com novos 
revestimentos e uma caixa d’água, além da 
instalação da porta de entrada da 
e d i f i c a ç ã o .

  O Francielio é comerciante, paratleta 
na modalidade levantamento de peso,

Ele tem dificuldades de acessar o andar 
superior da sua casa e o pequeno 
banheiro, no térreo. A obra contou com a 
remodelação do layout do pavimento 
térreo: um novo banheiro foi construído em 
local ventilado e iluminado, com barras de 
segurança. Além disso, está prevista a 
instalação de uma plataforma elevatória 
interligando os dois andares da residência. 

D. Ana Maria tem baixa visão e mora numa 
casa de 25m² com o seu filho, que é uma 
pessoa com deficiência. As melhorias 
nessa moradia foram a instalação de uma 
caixa d’água, a reforma completa do 
banheiro e da cozinha. O banheiro recebeu 
um novo revestimento cerâmico, peças 
sanitárias e uma porta de acesso. 
A cozinha foi completamente restruturada, 
com um layout mais funcional, com 
uma nova bancada e prateleiras. 
Cobogós foram instalados para iluminar 
e ventilar naturalmente esses dois 
ambientes. Além disso, D. Ana Maria 
solicitou um guarda-roupa em alvenaria 
para o seu quarto.
Ainda no edital de ATHIS do CAU/RN 
também estão os banheiros das casas do 
Sr. Francisco de Assis, do Sr. Carlos

Roberto e da Sra. Maria Urbano que foram 
reformados para facilitar o acesso seguro 
dos moradores e ainda reduzir algumas 
precariedades constatadas durante o 
diagnóstico. Dentre as intervenções: 
a eliminação de desníveis no piso, a 
substituição das louças sanitárias e dos 
revestimentos, a colocação de barras de 
segurança, a instalação de janelas para 
melhorar a iluminação e a ventilação natural 
e de portas que permitam a 
passagem da cadeira de rodas.

  O Sr. Carlos Roberto é amputado e 
cadeirante há quase dois anos. Pescador 
aposentado, ele mora com cinco pessoas 
numa casa de apenas um quarto. As obras 
de melhoria e adequação à acessibilidade 
foram destinadas a eliminar o batente de 
acesso à casa e ao banheiro; substituir a 
porta estreita do banheiro. O Sr. Carlos 
Roberto já consegue usar o banheiro de 
forma autônoma, apoiando-se nas barras 
de segurança e utilizando as louças 
sanitárias e registros instalados seguindo 
as recomendações de acessibilidade.
  E o Sr. Cassiano Ricardo sofre com as 
sequelas decorrentes de um tiro que o

mantém acamado durante a maior parte 
do dia. As reformas para melhoria 
habitacional e adequação à acessibilidade 
foram destinadas a executar uma rampa 
entre a sala e o corredor; além da reforma 
completa do banheiro, que ganhou um 
novo revestimento cerâmico, uma janela, 
louças sanitárias, uma porta e ainda 
contou com a recuperação de parte 
da cobertura da cozinha.
  As obras de adequação à 
acessibilidade e redução de precariedades 
já foram realizadas em oito moradias, 
sendo que mais duas estão em fase de 
conclusão, de forma a totalizar as 
dez famílias que serão beneficiadas 
com os recursos do edital 001/2022 
de ATHIS do CAU-RN.
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