


Agradecemos imensamente a 
oportunidade de abrir as portas 

de sua comunidade para que 
possamos oferecer os serviços de 

intermediação em regularização 
fundiária da reguLARiza! Brasil. 

 

O nosso objetivo com essa breve 
exposição é trazer ao seu 

conhecimento e de todos os 
interessados no que consiste o 

novo marco legal em termos de 
Regularização Fundiária Urbana 

(“REURB”) – grave esse nome  - 
que permite a regularização de 

bairros até então tidos à margem 
das cidades. 

 

Além da exposição técnica, 
abordaremos como a      

reguLARiza! Brasil pretende 
ajudar a sua comunidade. 

  

Seu LAR regular! 











MAIS QUE UM TETO E QUATRO PAREDES 

É direito de toda pessoa ter acesso a um LAR e a uma comunidade segura para 
viver em paz e com dignidade. 

   
 

Benefícios 

SEGURANÇA DA POSSE E GARANTIA DA HERANÇA 

Todas as pessoas têm o direito de morar sem o medo de sofrer remoção, 
ameaças indevidas ou inesperadas. Com o imóvel regular, ninguém vai poder 
ques�onar a propriedade. Sem contar que o �tulo de propriedade é garan�a de 
um inventário seguro, mais rápido e barato.  

DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

A moradia deve ter acesso à rede de fornecimento de água e de coleta de esgoto, 
saneamento básico e energia elétrica; em suas proximidades deve haver escolas, 
creches, postos de saúde, áreas de esporte e lazer e devem estar disponíveis 
serviços de transporte público, limpeza, coleta de lixo, entre outros. 

ACESSO A CREDITO BARATO: DINHEIRO NO BOLSO PARA TODAS AS OCASIÕES 

A moradia regularizada possibilita crédito (R$) às taxas de juros mais baixas do 
mercado; prazo de pagamento facilitado; maior volume de crédito; uso livre do 
capital levantado; além da concessão a quem, inclusive, está com o “nome sujo”. 
É a chance de os moradores empreenderem. Até reformar a casa fica mais fácil. 

NA HORA DE VENDER 

O imóvel regularizado vale muito mais no mercado. O comprador se sente seguro 
e aceita pagar o quanto o vendedor pede. 



www.regularizabrasil.com.br

11 95697 3770

@regularizabrasil

contato@regularizabrasil.com.br


