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Governo reduz à metade limite de
subsídio para financiamentos do
MC&TVneste ano
O FGTSé o grande responsável pela continuidade do Minha Casa Minha Vida
Murilo Rodrigues Alves e Lua Ribeiro, O Estado de S.Paulo
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BRASÍLIA - Com risco de suspensãonos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, o governo

publicou nesta quarta-feira portaria que reduz à metade o valor total que a l.Jnião bancaráem
subsídios nos empréstimos feitos para a compra da casaprópria para quem tem renda entre R$ i,8 mil
e R$ 4 mil (as chamadas faixas t,5 e 2 do programa).

LEiATAMBÉM
> Atrasos de repassespara o MCMV deixam obras intermináveis e sob risco de
invasão, diz empresário
A norma publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira estabelece em R$ 45o milhões o limite
que o Tesouro vai cobrir de subsídios para essepúblico neste ano. Segundo o Ministério de
Desenvo[vimento Regional (MDR), responsável pe]o programa, R$ 428,2 mi]hões já foram repassados.
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Casasdo programa Minha Casa Minha Vida na bairro Planalto Verde, em São Carlos, no interior paulista Foto: Sergio
Castro/ESTADAO

Isso significa que os próximos financiamentos do Minha Casa para essasduas fàíxas devem ser
bancados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Será'iço (FGTS), a poupança que os

trabalhadores são obrigados a fazer. Pela regra atual, o FGTS entraria com go% do subsídio e a União,
com os outros lo%. A portaria permite que ao atingir o limite de R$ 45o milhões, o FGTS assuma a

totalidadedosubsídio.
"As contratações para as duas faixas continuarão e a expectativa é que o processo sda mais rápido, já
que não dependerá de recursos da União", informou o ministério ao ser questionado se quando
atingisse o limite, as operações continuariam. "É importante ressaltar que as pessoas físicas que fizerem

as contratações de financiamentos habitacionais para as faixas l,5 e 2 não serão prejudicadas com a
medida, já que os percentuais dos subsídios concedidos permanecerão os mesmos", completou o órgão.
O FGTS é o grande responsávelpela continuidade do Minha CasaMinha Vida. O total de recursos do
fundo dos trabalhadores ao programa de habitação popular neste ano é de R$ 63,4 bilhões. Para a
subsídio aos financiamentos das duas faixas foram separados R$ g bilhões. Já o Orçamento do governo
federal para o Minha Casaneste ano é de R$ 5,i bilhões em 20lg, sendo a maior parte para a faixa i,
destinada às famílias que ganham até R$ i,8 mil por mês.

NOTÍCIASRELACIONADAS
Com aprovação da Previdência, governo está mais próximo do Parlamento, diz Maia
Media Lab: Confira alguns projetos. >> Patrocinado:Media Lab
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