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Governo lança Programa 
Casa Verde e Amarela
 | META É ATENDER 1,6 MILHÃO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATÉ 2024

 � AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro lançou nesta 
terça-feira (25) o novo 

programa habitacional do gov-
erno federal. Chamado de Casa 
Verde e Amarela, o programa 
é uma reformulação do Minha 
Casa Minha Vida, com foco 
na regularização fundiária e 
na redução da taxa de juros, 
para aumentar o acesso dos 
cidadãos ao financiamento da 
casa própria.

Durante  cer imônia  no 
Palácio do Planalto, o presi-
dente Jair Bolsonaro assinou 
a medida provisória (MP) que 
cria o programa e disse que, 
agora, “a bola está com o Par-
lamento”. “Não tenho muito a 
dizer, apenas cumprimentar os 
ministros que trabalharam in-
cansavelmente nessa questão, 
bem como o nosso Parlamento, 
que agora recebe essa MP e a 
aprovará, com toda certeza e, 
se for o caso, fará aperfeiçoa-
mentos. Assim é que se fazem 
as leis, assim que nos apresen-
tamos para atender a nossa 
sociedade”, disse.

A meta é atender 1,6 milhão 
de famílias de baixa renda com 
o financiamento habitacional 
até 2024, um incremento de 
350 mil residências em relação 
ao que se conseguiria atender 
com os parâmetros atuais. Isso 
será possível em função de 
negociações com o Conselho 
Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
que subsidia o programa, e com 
a Caixa Econômica Federal, 
que é o agente financeiro.

De acordo com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
as Regiões Norte e Nordeste 
serão contempladas com a 
redução nas taxas em até 0,5 
ponto percentual para famílias 
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com renda de até R$ 2 mil men-
sais e 0,25 ponto para quem 
ganha entre R$ 2 mil e R$ 2,6 
mil. Nessas localidades, os 
juros poderão chegar a 4,25% 
ao ano e, nas demais regiões, 
a 4,5% ao ano.

“Nós teremos um tratamento 
diferenciado para as regiões 
que historicamente têm uma 
condição menor em relação 
aos seus índices de desen-
volvimento humano”, disse o 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho. 
O limite do valor dos imóveis 
financiados no Casa Verde e 
Amarela também foi ampliado, 
com o objetivo de estimular a 
construção civil a atuar nessas 
localidades.

Ao longo de quatro anos, 
o subsídio do FGTS vai cair 
de R$ 9 bilhões ao ano para 
R$ 7,5 bilhões ao ano. Ainda 
assim, segundo o ministro, com 
a diminuição da taxa de juros e 
da prestação do financiamento, 

famílias que antes não eram 
atendidas em razão da faixa 
de renda, poderão acessar os 
benefícios, já que a legislação 
prevê que as famílias podem 
comprometer apenas 30% 
da sua renda com prestação 
habitacional.

Ao mesmo tempo, a Caixa 
aceitou reduzir a taxa de re-
muneração para a prestação 
dos serviços. “Isso é eficiência 
e saber gerir os recursos públi-
cos, e tendo zelo pelo dinheiro 
da população. Isso vai permitir 
que mais 350 mil unidades 
sejam construídas com menos 
dinheiro”, disse Marinho, de-
stacando que o governo prevê 
agregar mais de 2 milhões de 
novos empregos diretos e indi-
retos e mais de R$ 11 bilhões 
de recursos à arrecadação.

 � RENEGOCIAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO

O ministro explicou ainda 

que o Casa Verde e Amarela 
permite a renegociação de dívi-
das dos mutuários da faixa 1, 
de baixa renda, o que o Minha 
Casa Minha Vida não permitia. 
“Falamos de inadimplência 
beirando 40% dessas famílias. 
E são os mais pobres, os que 
ganham até R$ 1,8 mil”, disse. 
Um mutirão de renegociação 
deverá ser organizado após o 
fim da pandemia de Covid-19.

Em negociação com a Fed-
eração Brasileira de Bancos 
(Febraban), o governo federal 
também vai destinar R$ 500 
milhões para programas de reg-
ularização fundiária e pequenas 
melhorias habitacionais em 
inadequações. São recursos do 
Fundo de Desenvolvimento So-
cial, fundo privado alimentado 
por mais de 30 bancos.

Marinho estima que mais 
de 40% dos 70 milhões de 
habitações do país não tenham 
escritura pública. A meta é reg-
ularizar 2 milhões de moradias 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco S/A., 
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 10/09/2020 (1º leilão) e 15/09/2020 (2º leilão), ambas às 
9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): Lote 3 - Uberlândia/MG. Bairro Osvaldo Rezende – Lot. Vila Carneiro (lançados em ITBI). Rua Indianópolis, 1885 (Lt. 
s/n da Qd. 520-B). Casa. Áreas totais: constr. 107,82m² (estimada no local 129,00m²) e terr. 7mX30m (estimada no local 210,00m²). Matr. 31.971 do 2º RI 
local. Obs.: Atual denominação de bairro, loteamento e área superficial de terreno, pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os 
órgãos competentes de eventual divergência de área de terreno e área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no RI, correrão por conta do 
comprador. Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 767.169,10. 2º Leilão R$ 149.138,68. COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. 
DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

® EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM UBERLÂNDIA/MG
Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!

(51) 99537.5119 • Condições de Pagamento e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
26 DE AGOSTO DE 2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/835A-6D4F-4903-3C47 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 835A-6D4F-4903-3C47

Hash do Documento 

30B78DC22EE39285EB289873C950E1FC4E0417A029B2B444F96B88B98DF9B2EF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 25/08/2020 22:01 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


