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Programa “Lar Legal” facilita
regularização de cerca de 50 imóveis

Meia aposentadoria, o que é?

Moradores terão a comprovação legal dos lotes
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É o que muitos brasileiros estão fazendo,
isto é, se aposenta e continua a trabalhar, só
que não mais como empregado, mas fazendo outra atividade mais prazerosa e não no
mesmo ritmo de 48 horas semanais.
Vai fazer aquilo que gosta, sem chefe, sem
obrigação de horário, local ou agenda tão desgastante.
Claro que nem todos podem, mas isto é
uma nova realidade brasileira e no mundo
inteiro. Acabou o tempo de aposentar e não
mais fazer nada, hoje é muito importante
saber o que vai fazer depois de aposentado,
pois quem não planeja sabe o que esperar?
As mulheres ﬁcam depressivas, os
homens por não terem o que fazer acabam
indo ao bar, por exemplo, quem sofre é a
família como um todo.
Por isso é importante planejar a sua aposentadoria e o que vai fazer depois, caso contrário, você deve ter exemplos na própria
família. Algumas vezes a falta “do que fazer”
acaba gerando bebedeiras, brigas e separações. Aproveite bem esse tempo com algo
útil e que talvez garanta um complemento na
renda.

Romelândia
prefeitura vem trabalhando para a regularização de imóveis no perímetro urbano de Romelândia, por meio do programa “Lar Legal”, do
governo do Estado, que
realizado em parcerias
com prefeituras oferece
custo baixo e agilidade
para regularização fundiá-

A

ria, com a escrituração de
áreas irregulares. No
município foram 54 imóveis cadastrados.
De acordo com o prefeito Elizio da Foncesa, há
casos de famílias residindo há mais de 40 anos no
mesmo local sem a comprovação legal da posse do
terreno. A assinatura dos
contratos aconteceu em

Sede Rosário e na cidade.
Uma empresa foi licitada e cuida de toda a parte burocrática do processo
e acrescenta que a regularização dos imóveis traz
benefícios tanto aos moradores, quanto ao município.
O prefeito salienta que
após a regularização é possível o município cobrar

IPTU. Para os moradores
beneﬁciados com os documentos, além de terem a
comprovação legal dos
lotes, também podem
cadastrar-se em programas, como o de reformas
de residências, por exemplo. O único custo é de R$
900,00, que pode ser pago
em até 20 vezes, referente
a documentação.

Cras realiza o recadastramento dos beneﬁciários do Bolsa Família
Tunápolis
centro de referencia
da assistência social
está realizando o recadastramento das famílias beneﬁciárias do Programa Bolsa Família e do Benefício
de Prestação Continuada.
O Programa Bolsa Família
é um programa de transferência direta de renda que
beneﬁcia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.
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Já o Benefício de Prestação Continuada é um
benefício da Política de
Assistência Social e para
acessá-lo não é necessário
ter contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que
assegura a transferência
mensal de 1 (um) salário
mínimo ao idoso, com 65
(sessenta e cinco) anos ou
mais, e à pessoa com deﬁ-

ciência, de qualquer idade,
com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial.
Em ambos os casos,
devem comprovar não possuir meios de garantir o
próprio sustento, nem têlo provido por sua família.
Os beneﬁciários devem
atualizar suas informações
no Cadastro Único até 30
de novembro, junto ao

Cras do município.
Caso a família não realize o recadastramento,
após o prazo, o benefício
pode ser bloqueado. As
informações a serem atualizadas são: endereço, renda, composição familiar e
sobre as escolas das crianças e adolescentes.
O atendimento junto ao
CRAS ocorre de segunda a
sexta-feira, das 7h30 até as
11h30 e das 13h até as 17h.

