Famílias começam a mudar para os conjuntos Vila Pedroso I e III
Sex, 27 de Dezembro de 2013 08:13

A alegria para essas famílias começou no último domingo, quando assinaram com a Caixa
Econômica Federal, a documentação que oficializa a escolha das unidades feita no último dia
15 de novembro. A assinatura foi nas dependências da Vila Pedroso III e teve um clima festivo,
com brinquedos para crianças, distribuição de pipoca e algodão doce e a visita do Papai Noel,
que distribuiu balas e posou para fotos.

A partir desta quinta-feira (26) a Secretaria Municipal da Cidadania e Geração de Renda (Seci)
iniciou os trabalhos para a realização das mudanças para os apartamentos, que estão sendo
programados até o dia 30 de dezembro. De acordo com a Seci, mais de trinta famílias
mudaram nesse primeiro dia. Desde o início da manhã as famílias estão empenhadas em fazer
suas mudanças. Num primeiro momento elas estão indo até um dos dois conjuntos, retirando
as chaves e em seguida providenciando a ida para o novo lar.

O soldador Rogerson José das Neves, 33 anos, não escondia a emoção. Morador da área ao
lado do Vila Pedroso III, disse que acordou bem cedo e tratou de arrumar a mudança.
“Compramos alguns móveis, geladeira e fogão e estavamos só na espera da chave”, comenta.
“A coisa mais gostosa do mundo é iniciar uma vida nova, agora as crianças não vão ficar
doente mais, vai acabar o medo quando tiver chuva forte e o calor não será igual aqui no
barraco”, comenta o soldador com o filho de três anos no colo.

A dona de casa Andréia das Neves, 32 anos, mãe de três filhos não escondia a felicidade. Ela
que residia num barraco bastante apertado disse que não via a hora de mudar. “Graças a Deus
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estamos indo para um lugar seguro e aos poucos vamos comprando móveis novos”, disse.

Já no Vila Pedroso I, o número de famílias que se mudaram nessa quinta-feira foi menor. Entre
elas, a dona de casa Bruna Roberta Ceregati, 27 anos. “Aproveitei para mudar hoje por seu
meu dia de folga, é um momento muito importante para mim e minha família”, conta.

Os Conjuntos Vila Pedroso I e III somam 160 apartamentos e beneficiarão também famílias
que foram removidas de áreas de risco ou vivem em áreas verdes em bairros como a Vila Galli,
Vila Pedroso e Jardim Serrano. A escolha dos apartamentos, no mês passado em evento
organizado pela Prefeitura, foi a etapa que antecedeu a elaboração dos contratos por parte da
CEF, com respectivos dados das famílias beneficiadas e suas unidades escolhidas. Os
apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço Cada unidade conta
com uma vaga de garagem e a área comum do condomínio também tem portaria e espaço
social. Ambos empreendimentos têm apartamentos adaptados com acessibilidade.

A viabilização foi pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, representado
regionalmente pela Caixa Econômica Federal, em parceria com a Prefeitura de Votorantim.
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