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Publicidade:

Trabalhador privado
poderá usar FGTS como garantia de consignado

Uma medida provisória publi-
cada ontem permite que o traba-
lhador do setor privado ofereça até 
10% do saldo de seu Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
como garantia em um empréstimo 
consignado, com desconto na fo-
lha de pagamento. O empregado 
também poderá dar como garantia 
nas operações até 100% do valor da 
multa paga pelo empregador, em 
caso de demissão sem justa causa.

A expectativa do Ministério 
da Fazenda é de que essa medida 
possa reduzir as taxas de juros co-
bradas em empréstimos para os 
trabalhadores do setor privado. “A 
iniciativa busca trazer meios para 
que os empréstimos consignados, 
operações de crédito que apre-

sentam menores taxas de juros, 
venham a atender de forma mais 
significativa os trabalhadores do 
setor privado, já que atualmente 
esta modalidade tem se restringi-
do quase que exclusivamente aos 
servidores públicos e pensionistas 
do INSS”, disse a Fazenda, em nota 
enviada à imprensa.

De acordo com a MP, caberá ao 
agente operador do FGTS, ou seja, 
a Caixa Econômica Federal, definir 
os “procedimentos operacionais” 
para que as novas regras sejam 
aplicadas. “O Conselho Curador do 
FGTS poderá definir o número má-
ximo de parcelas e a taxa máxima 
mensal de juros a ser cobrada pe-
las instituições consignatárias nas 
operações de crédito consignado 

de que trata este artigo.”
Quando um empregado com 

carteira assinada é demitido sem 
justa causa, ele tem direito a receber 
uma multa de 40% do saldo acumu-
lado do FGTS. Além disso, também 
tem direito de sacar o dinheiro que 
está na sua conta do FGTS.

Pacote - Somente com esta mo-
dalidade, a previsão do governo é 
de R$ 17 bilhões em novas opera-
ções de crédito. No final de janeiro, 
o governo anunciou a abertura de 
linhas de crédito no valor de R$ 83 
bilhões. O objetivo dessas linhas de 
crédito é estimular o nível de ativi-
dade econômica e tentar evitar um 
impacto maior da recessão na taxa 
de desemprego – que vem crescen-
do nos últimos meses.

Terceira fase do Minha
Casa, Minha Vida é lançada para 2 milhões de moradias

O governo federal lançou on-
tem a terceira etapa do Programa 
Minha Casa, Minha Vida para 
contratar mais 2 milhões de mo-
radias até 2018. Segundo o Minis-
tério das Cidades, nos próximos 
dois anos serão investidos cerca 
de R$ 210,6 bilhões, dos quais R$ 
41,2 bilhões do Orçamento Geral 
da União.

Esta etapa criou uma nova faixa 
de renda, chamada 1,5, para atender 
a famílias que ganham até R$ 2.350 
por mês, que receberão até R$ 45 
mil de subsídios. Também foi cria-
do o Sistema Nacional de Cadastro 
Habitacional, a partir de dados dos 
municípios e estados, e lançado o 

Portal do Minha Casa, Minha Vida 
(http://www.minhacasaminhavi-
da.gov.br/) que concentrará infor-
mações sobre o programa, simu-
lador de financiamento, além da 
situação cadastral de cada família. 
Nesta fase do programa, o teto da 
faixa 1 passou de R$ 1,6 mil para R$ 
1,8 mil; o da faixa 2, de R$ 3.275 para 
R$ 3,6 mil, e o da faixa 3, de R 5 mil 
para R$ 6,5 mil.

O ministro das Cidades, Gil-
berto Kassab, disse que o progra-
ma deve bene� ciar, até 2018, mais 
de 25 milhões de pessoas. Segun-
do ele, essa nova etapa trará mais 
espaço e melhorias nas unidades 
e nas áreas de uso comum. “Ha-

verá aumento da área de moradia 
para os imóveis da faixa 1 de 2 me-
tros quadrados, passando para 41 
metros quadrados”, disse Kassab, 
em cerimônia no Salão Nobre do 
Palácio do Planalto, que contou 
com a participação da presidente 
Dilma Rousse�  e de representan-
tes de movimentos sociais.

Lançado há sete anos, o Minha 
Casa, Minha Vida teve 4,2 milhões 
de unidades contratadas, sendo 
que 2,6 milhões já foram entregues 
e mais de 10 milhões de pessoas 
beneficiadas, segundo o Ministério 
das Cidades. O investimento total 
no programa ultrapassa R$ 294 bi-
lhões, de acordo com o governo.

em 12 meses
Infl ação do aluguel 
acumula alta de 11,56%

IGP-M avança

Em todo o país, o Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), que 
reajusta os aluguéis, fechou em 
0,51% em março, o que represen-
ta queda em relação a fevereiro, 
quando atingiu 1,29%. Em março 
de 2015, a variação foi de 0,98%. 
Considerando o acumulado de 12 
meses, o índice apresentou alta 
de 11,56%. A taxa acumulada 
em 2016 até março é de 2,97%. 
Os números foram divulgados 
ontem pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

Receita alerta 
sobre sites falsos

A Receita Federal emitiu um alerta 
aos contribuintes para a existên-
cia de páginas na internet que 
simulam o site ofi cial da instituição. 
Segundo a assessoria de imprensa 
da Receita, “tais páginas, embora 
visualmente muito semelhantes ao 
original, são falsas e, portanto, não 
são fonte confi ável de informa-
ções”. O site correto da Receita 
Federal, assim como o de todos os 
sites governamentais, termina em 
“.gov.br”. Para ir ao site da Receita 
Federal, é possível digitar na barra 
do navegador três endereços: 
www.receita.fazenda.gov.br, 
www.rfb.gov.br e idg.receita.
fazenda.gov.br.

Aeronáutica inscreve
até hoje em seleção

Termina hoje, às 15 horas (horário 
de Brasília), as inscrições para o 
Curso de Formação de Sargento 
da Aeronáutica de 2017. O Depar-
tamento de Ensino da instituição 
abriu 333 vagas em 17 espe-
cialidades. Para participar da 
seleção, os candidatos devem 
acessar o site www.concursos.
eear.aer.mil.br. Os candidatos 
não podem ter menos de 17 
anos e nem ter completado 25 
anos de idade até 31 de dezembro 
de 2017. É obrigatório também 
possuir ensino médio completo, 
além de outros requisitos estabe-
lecidos no edital.


