
[IGUALDADEMOB] Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio.html[03/02/2013 23:31:16]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB [IGUALDADEMOB] Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

+ Responder Tópico Página 1 de 5 1 2 3 ... Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

82

08-03-2012 17:03

 [IGUALDADEMOB] Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio

A presidente Dilma Rousseff assinou uma medida provisória determinando que, em caso de divórcio ou
dissolução de união civil estável, a propriedade da casa financiada pelo programa Minha Casa, Minha Vida
ficará com a mulher. A decisão deverá ser publicada ainda nesta quinta-feira (8), Dia Internacional da
Mulher, em edição extra do Diário Oficial da União.

Dilma anunciará a decisão durante pronunciamento na cadeia nacional de rádio e TV nesta quinta-feira, às
18h50, o qual vai dedicar ao Dia da Mulher. As mudanças nas regras do programa habitacional Minha
Casa, Minha Vida foram antecipadas pelo porta-voz da Presidência da República, Thomas Traumann.

http://g1.globo.com/politica/noticia...-divorcio.html

Que bosta de igualdade e essa, que só as mulheres ganham direitos.
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Isso para famílias com até 3 salários mínimos.
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Igualdade não é Igualdade ?
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Acho justo.
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Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.
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Dilma só ta cagando em tudo, primeiro os ministros caem e agora essa merda de história de fazer dos
homens burros de carga.
Eu é que não vou lutar por nada para os brasileiros, nem preciso disso mesmo.
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E onde eu falei o contrário? Só completei a notícia...
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mas porque isso ? porque a preferência ? seria válido caso a mulher ganhasse a guarda dos filhos.
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Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 
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é que deu a entender que para familias que a renda não é tão grande o homem que tem que se fuder.
HAUHAHAHHAA
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E onde eu falei o contrário? Só completei a notícia...
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Quais as justificativas? Bem argumentado pode nao ser uma medida tão esdrúxula.
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huauhauhahua lembrei do meu pai. 
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A mais pura das verdades. Sempre rolou, rola e continuará rolando esse parasitismo, e justamente

daqueles que nunca contribuiram com nada e que só fazem tomar. 

É por isso que eu sempre digo: desliguem a televisão. Não consumam nada que venha da mídia, não
contribuam, saiam fora de toda essa merda! 

É tudo enganação, é tudo mentira, os caras são foda, querem aprisionar, querem prender vocês e de
maneiras que vocês nem fazem idéia.

E, burros do jeito que vocês são, vão entrar na conversa dos caras e viver aprisionados até o fim dos seus
dias...

Passando pros seus descendentes a mesma miséria, a mesma prisão. 

Se é pra dar um conselho, o único que dou é esse: ficar longe dessa gente e disso tudo.

E, claro, parar de votar! Mas votar nulo por si só não basta. TEMOS QUE PARAR DE VOTAR DE VEZ! 
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Tem que partir pra desobediência civil e a ação pacífica, simplesmente dizendo "NÃO PARTICIPO DESSA
PORRA E VÃO TODOS TOMAR NO CU!"

NO CU! 

d.bodhi, Moda Focka, vieN e mais 8.
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Eu nunca diria isso!

Spoiler: 
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Que legal.
O camarada trabalha igual um retardado e depois do divorcio sai de casa praticamente com a roupa do
corpo.

Genial.
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lulz se supostamente o homem pagar todas as parcelas da casa e um dia se separarem, a casa será dada,
tipo assim, de graça pra mulher?

#14

corvin  

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/d.bodhi.html
http://www.hardmob.com.br/members/moda+focka.html
http://www.hardmob.com.br/members/vien.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128729
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128729
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128729
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128729
http://www.hardmob.com.br/members/genetically+mod.+towel.html
http://www.hardmob.com.br/members/genetically+mod.+towel.html
http://www.hardmob.com.br/members/Genetically%20Mod.%20Towel.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/genetically+mod.+towel.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128733
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128733
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128733
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128733
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/moda+focka.html
http://www.hardmob.com.br/members/airoh.html
http://www.hardmob.com.br/members/r%40sputin.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128746
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128746
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128746
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9128746
http://www.hardmob.com.br/members/corvin.html


[IGUALDADEMOB] Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio.html[03/02/2013 23:31:16]

tem que vê issaê

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.877
55

:3
:3
:3

 

08-03-2012 17:34

e se for um casal gay?
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Pode, Arnaldo? 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
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e as lesbicas ?
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Passando ate por cima da lei do divorcio!
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Depois que quitam, fica pro casal, não só pra mulher. Isso é pra não acontecer do casal se separar e a
mulher ter de se virar, ou se o marido fizer merda, ele poder ser expulso de casa pra manter a distancia.
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hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 
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E parece que logo vão aprovar uma medida que obriga homens e mulheres em cargos semelhantes a
terem o mesmo salário.

Depois quando essa medida causar a diminuição da contratação de mulheres, provavelmente vão criar uma
lei impondo cotas para o sexo feminino nas empresas.

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
1.608
99

dBruno/dt 

Membro
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ganondorfan.
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Xiu, não atrapalhe a ira dos leitores de manchete.

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.751
4063

pReD@ToR 

Membro

 Citando Todeswunsch 

Depois que quitam, fica pro casal, não só pra mulher. Isso é pra não acontecer do casal se separar e a
mulher ter de se virar, ou se o marido fizer merda, ele poder ser expulso de casa pra manter a distancia.

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

Kyle, CiB | Sid e DVSV.
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É só não casar. Simples.

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
382

capitalismo 

Membro

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "

Truman.
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este tópico é uma evidência clara de q 90% dos q postam na hM não se dão ao "trabalho" de ler meia
dúzia de parágrafos, e já saem vomitando merda sobre qualquer coisa mesmo assim... não é à toa q a
gente lê tanta asneira.

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
874
499

publicserver 

Membro

Kyle, CiB | Sid e Cheiro do Ralo.
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Eu sou assim, eu sou assim

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.360
546

origgin  

Membro

 Citando publicserver 

este tópico é uma evidência clara de q 90% dos q postam na hM não se dão ao "trabalho" de ler meia
dúzia de parágrafos, e já saem vomitando merda sobre qualquer coisa mesmo assim... não é à toa q a
gente lê tanta asneira.
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Mano..

vocês já viram em alguma divisão de divórcio o cara ficar com a casa? quase sempre o cara é chutado pra
puta que pariu e a mulher fica na casa com os filhos. Ela simplesmente tá agiliazndo isso ai.

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso
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