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Num périplo feito pelo Factual por 
alguns prédios que estão a ser 
pintados foi possível constatar o défice 
no saneamento, bem como muitas 
fissuras que poderão pôr 
em risco vidas humanas. Uma das 
situações que merece um tratamento 
urgente 
por parte de quem de direito tem a ver 
com o prédio onde se encontra a loja 
Samirana, na ex-avenida Brasil, visto 
que o mesmo apresenta fissuras de 
níveis elevados. 
Já no interior de vários apartamentos 
são notadas várias fissuras nas 
paredes. 
Carla Teresa, que reside num dos 
apartamentos do referido prédio 
afirmou ao semanário que “embora 
alguns 
peritos tivessem estado aqui e 
garantido que o prédio era habitável, a 
situação 
é crítica. Acho necessário  
peritos voltem para avaliar as 
condições em que o prédio se encontra 
a fim de se evitar o pior, a juntou. Já 
nos prédios construídos 
por cubanos, embora existam 
algumas fissuras na sua estrutura, o 
que preocupa mesmo a vizinhança é o 
sistema de drenagem das águas 
residuais 
e o saneamento básico.  Para João 
Nzimba “tem sido feito um trabalho 
para mudar a situação na parte de trás 
dos prédios mas o mesmo não tem 
surtido os efeitos 
desejados, pela falta de colaboração 
dos moradores, o que torna o 
saneamento aqui muito precário”. 
Segundo apurou o Factual, muitos 
ocupantes dos 
prédios ainda utilizam a parte de trás 
dos imóveis como locais para o 
depósito 

de resíduos sólidos, como sucatas 
e outros dejectos, o que dificulta o 
estacionamento de viaturas. Uma outra 
situação que tem preocupado  
rincipalmente 
a vizinhança baseia-se no estado em 
que se encontra o imóvel onde 
funcionou o Hotel Katequero, na baixa 
de Luanda. A estrutura do edifício não 
oferece nenhuma 
segurança, visto que o mesmo ainda é 
habitado. Já no seu interior é possível 
verificar as tubagens danificadas 
e inúmeras fissuras nos apartamentos. 
O edifício, na sua parte traseira, 
encontra-se totalmente deplorável, 
sendo local para depósito  de todo o 
tipo de dejectos que se misturam com 
as águas proveniente das 
fossas obstruídas, o que causa um 
cheiro nauseabundo e é ideal para a 
reprodução do mosquito causador da 
malária. 
Moradores do Hotel Katequero fizeram 
saber ao Factual que edifício tem de 
ser restaurado, sob pena de um dia vir 
a baixo por falta de manutenção. 


