
Escolas, casas e prédios de utilidade pública recebem forros de PVC

Uma opção de acabamento e de proteção cada vez mais utilizada nas construções é o forro Uma opção de acabamento e de proteção cada vez mais utilizada nas construções é o forro 
de PVC, que está sendo instalado em prédios públicos e habitações financiadas com 
recursos do Governo Federal e também estaduais, como é o caso da CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. O aumento do uso desse 
material também se deve às informações do Programa Setorial da Qualidade – Forros de 
PVC, ligado ao Ministério das Cidades, que tem por meta melhorar a qualidade das 
construções no País e comunicar os padrões de qualidade dos materiais ofertados no 
mercado. mercado. 

Um exemplo dessa situação é na cidade Boa Vista (RR). A prefeitura e a Caixa Econômica 
Federal assinaram um convênio para a construção de mais 50 casas do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. As casas serão construídas no Loteamento Pérola do Rio Branco, no 
bairro Nova Cidade, e beneficiarão pessoas com renda de até três salários mínimos. As 
casas terão área de 39,18 m² cada, em alvenaria, coberta com telhas de barro, reboco e 
pintura acrílica, forro de PVC e azulejo em todos os compartimentos. 

Outra obra em que foram instalados os forros de PVC foi na Escola Municipal Professor José 
Melquíades de Macedo (Natal – RN). Também na mesma região será inaugurada uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na qual está em fase de instalação de piso e forro de 
PVC, considerando as vantagens de limpeza e manutenção.
 
EE no projeto de casas populares da CDHU, na cidade de Dracena, interior de São Paulo, as 
252 casas do conjunto habitacional Otávio Minholi também receberão a instalação de forro 
de PVC. Também no interior deste estado, na cidade de Piracicaba, as secretarias de 
Administração (Semad) e de Obras (Semob) estão reformando o prédio onde funciona a 
Imprensa Oficial do Município. Dentro das reformas previstas há a substituição do forro de 
madeira por forro de PVC, mais adequado às finalidades do edifício.

“Hoje,“Hoje, o forro de PVC está presente nos mais diversos tipos de obras, sejam de grande porte 
como shoppings, hospitais até prédios públicos como escolas, e chegando até as 
residências. Isto mostra a versatilidade do produto, a facilidade de limpeza e bom isolamento 
acústico e térmico”, fala o diretor da AFAP, José Carlos Rosa.


