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TEMPO

Governo libera saque do
FGTS
para
40
mil
famílias
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EM REUNIÃO AMANHÃ, prefeitura de Florianópolis vai definir como será
o processo de cadastramento das pessoas que sofreram com as chuvas

A

Caixa Econômica Federal autorizou a liberação
do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço
(FGTS) para os moradores de
Florianópolis atingidos pelas chuvas das últimas semanas. A informação foi divulgada pelo prefeito da Capital, Gean Loureiro, na
tarde de ontem após reunião em
Brasília com o secretário nacional
de Defesa Civil, Newton Ramlow.
Cerca de 40 mil pessoas poderão
ter acesso ao dinheiro que será
disponibilizado pelo governo.
Conforme a prefeitura, amanhã
o prefeito se reunirá novamente
com a Caixa para definir como
será o processo para cadastrar os

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água, telefone, gás,
extratos bancários, carnês de pagamentos, entre outros) emitido nos últimos 120 dias anteriores ao decreto de emergência
● Documento de identidade
● Cartão do Cidadão ou Cartão de Inscrição PIS/Pasep/NIT ou Inscrição de Contribuinte Individual junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/Pasep
● Carteira de Trabalho

●

moradores que terão direito ao
recurso. As inscrições das famílias devem acontecer a partir de
19 de fevereiro. O benefício só
deve ser depositado na conta dos
beneficiários no começo de março. Poderão fazer o saque moradores que não retiraram o FGTS
nos últimos 12 meses. O valor

individual será de até R$ 6,2 mil,
desde que o trabalhador tenha este saldo disponível no fundo. Depois que toda burocracia for cumprida, o morador poderá solicitar
o depósito à Caixa até 90 dias depois do reconhecimento federal
da situação de emergência, que
ocorreu em 22 de janeiro.
CRISTIANO ESTRELA
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A forte chuva que atingiu Florianópolis na última terça-feira derrubou 10 árvores no campus da UFSC

Defesa Civil garante R$ 10 milhões para a Capital
O governo federal também garantiu ontem a liberação imediata
de R$ 10 milhões para a recuperação de Florianópolis. A cidade
vem sendo castigada pelas fortes
chuvas desde o começo do ano.
A verba, de acordo com o prefeito Gean Loureiro, será utilizada na reconstrução de pontes nos bairros Ratones, Vargem Grande e Monte Verde,

além da recuperação de ruas
no Morro do Quilombo e da locação de maquinário para intervenções nos locais afetados.
CHUVA DEIXA
BLUMENAU SEM LUZ
O breve temporal que atingiu
Blumenau no fim da tarde de ontem não gerou ocorrências para

a Defesa Civil, mas deixou grande parte da cidade sem energia
elétrica. Segundo a Celesc, às
19h30min cerca de 80 mil casas
estavam sem luz. A falta de energia gerou confusão no trânsito da
região central. Segundo relatos,
todos os semáforos da Rua 7 de
Setembro ficaram desligados.
Os bairros mais atingidos foram Vila Nova, Garcia e Centro.

