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dia a dia
CASA NOVA
Ginásio Portelão,
Suzano, ficou
lotado ontem
Da esquerda
pra direita, as
sorteadas Claudia,
Ana, Ivone, Andreia
e Laudenice

Sonho realizado para 1.680
Prefeitura sorteia apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Imóveis haviam sido invadidos e, após
reintegrações de posse e recadastramento, foram retomados. Chaves devem ser entregues no ano que vem
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moção e alívio. Estes
são os sentimentos de
milhares de pessoas
durante sorteio de
1.680 apartamentos
populares realizado ontem, em
Suzano, na Grande São Paulo.
Os conjuntos habitacionais fazem parte do programa federal
Minha Casa, Minha Vida e contempla moradores que passaram por recadastramento realizado pela gestão local .
O sorteio foi feito entre 3.787
pessoas que preenchiam os
critérios exigidos pelo programa. A entrega das unidades deve ocorrer no fim do
ano que vem, segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação,
Elvis José Vieira.
“Hoje é um dia histórico para a cidade. Garantir às pessoas o direito de moradia,
conforme a Constituição, de
uma forma digna, transparente”, disse o titular da pasta.
Laudenice Maria dos Santos, de 60 anos, foi a primeira
contemplada do dia.
“Não tenho nem palavras.

Estou aqui, eu e Deus, nem
dormi direito a noite passada,
mas tinha certeza que ia conseguir”, disse ela, que mora
em Suzano há 31 anos. “Estou
desempregada, pago aluguel,
e agora terei minha própria
casa. Estou muito feliz.”
“Suzano tinha em torno de 18
mil pessoas cadastradas no programa, números bem antigos.
Foi feito uma parceria entre prefeitura, Ministério Público, Caixa Econômica Federal e entidades ligadas aos movimentos de
moradia. Depois, foi feita uma
atualização dessa lista, chegando ao número atual de pessoas
aptas para o sorteio”, disse o
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).
Este ano foram feitas cinco
reintegrações de posse na cidade. “O sorteio é totalmente
transparente, que não leva em
consideração somente a sorte, e sim fatores importantes,
de acordo com a lei, como
classe social, renda familiar,
número de pessoas na família”, reforçou Ashiuchi.
SORTEADAS/ Outra moradora que ganhou uma moradia
do programa foi Ivone Ferreira de França, 39. “Espero por

esse momento desde 2009. A
partir de agora terei um teto
para ficar”, disse. “Eu moro
num lugar invadido, ano passado já tive problemas com
desocupação, foi um sufoco.”
“Estou tão contente. Agradeço a Deus. Já morei na rua e hoje
estou num abrigo. É o melhor
dia da minha vida”, definiu Ana
de Souza Ferraz, 60, que ganhou
um apartamento no condomínio Nova América, um dos quatro conjuntos retomados.
A família do casal Andreia
Mara Santana e Rogério Santana
também estava em festa. Acompanhados do filho Natan, de 6
anos, vibraram muito com o
anúncio de Andreia como uma
das sorteadas. “Há 18 anos esperamos por essa oportunidade. Sempre pagamos aluguel e,
com certeza, hoje é um dos dias
mais felizes de nossas vidas.”
A felicidade de Claudia
Aparecida Honório Pereira,
52, era em dobro. Ontem foi
seu aniversário, e como presente, ganhou uma das unidades. “Desta vez saiu. Nunca
perdi a esperança”, contou
Claudia,. “Moro aqui há 28
anos. Hoje era meu dia.”

Como se cadastrar
>>No site da CEF é possível simular financiamento,
ver imóveis disponíveis e oportunidades de crédito
>>http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-ca-

Veja

Nas agências da CEF ou na prefeitura da cidade

Documentos
Renda familiar
exigida
Faixa 1 – até R$ 2.600
Faixa 2 – até R$ 4.000
Faixa 3 – até R$ 9.000

Faixa 1 – 60%
Faixa 2 – 25%
Faixa 3 – 15%

Sorteio
em Suzano

>>Carteira de identidade
>>CPF
>>Extrato do FGTS atualizado
>>Carteira de Trabalho
>>Estado civil (se
necessário, certidão)
>>Comprovante de despesas
(agua, luz, escola)
>>Extrato bancário dos
últimos 6 meses
>>Declaração do Imposto
de Renda (período anterior)

Lista final
>>3.787 nomes cadastrados
>> 3% idosos
>> 3% pessoas com deficiência

Grupos
finais
Fonte: Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e Prefeitura de Suzano
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