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Mais 168 famílias carentes estão recebendo apartamentos do Minha Casa,
Minha Vida
Notícias Diversas
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Desde a última segunda-feira (30), 168 famílias estão recebendo uma nova moradia. O residencial
Independência, na Granja Lisboa, é o quarto condomínio entregue pelo Programa Minha Casa,
Minha Vida, em Fortaleza, a famílias que possuem renda entre zero e três salários mínimos.
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O cadastramento e encaminhamento das famílias foi realizado pela Prefeitura, por meio da
Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor). Do total de apartamentos, oito
são adaptados para pessoas com deficiência.
O residencial veio equipado com salão de festas, garagem, guarita e playground. Os beneficiados
financiarão suas moradias em 120 parcelas. Os que têm renda mensal de zero a R$ 500,00 pagarão
R$ 50,00 mensais, e o Governo Federal custeará o restante. Os moradores com renda mensal entre
R$ 500,00 e três salários mínimos pagarão 10% de seu ordenado.
Seus nomes não foram consultados no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa e o
financiamento segue as regras da Caixa Econômica Federal (CEF). Os critérios para seleção das
famílias do residencial foram: ônus excessivo de aluguel, coabitação, territorialidade, deficientes e
idosos na composição familiar, residentes e desabrigadas de áreas de risco e insalubres e mulheres
responsáveis pela unidade familiar. Antes do condomínio Independência, a Prefeitura de Fortaleza,
através da Habitafor, a CEF e construtoras entregaram outros três residenciais: o Turmalina, para
120 famílias; o Santo Agostinho, para 232; e o Monte Líbano, para 256 famílias.
Até o fim deste ano, a meta é entregar mais 200 apartamentos nos condomínios São Bernardo e
São Domingos.
Mais informações com a assessora de Comunicação da Habitafor, Caroliny Braga, nos telefones
3488-3384/ 8890-9920.
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