
Entre as mudanças a serem
anunciadas hoje pela presidente
Dilma Rousseff para acelerar a se-
gunda fase do programa “Minha
Casa, Minha Vida”, a principal
está relacionada ao teto para o fi-
nanciamento da moradia com re-
cursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) — cujo
limite está estagnado no mesmo
patamar há três anos.

Com o reajuste, o governo
pretende expandir o programa
especialmente entre as famílias
com renda mensal entre seis e
dez salários mínimos nos gran-
des centros urbanos, como São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Nessas localidades os imóveis
costumam custar mais caro, e,
portanto, ficam acima do limite
até então estabelecido.

O programa é uma priorida-
de de Dilma, que na campanha
eleitoral se comprometeu a

construir pelo menos 2 milhões
de moradias em seus quatro
anos de governo. Diante disso,
o Conselho Curador do FGTS ele-
vou, há cerca de um mês, o pre-
ço máximo dos imóveis enqua-
drados no programa. O teto pa-
ra imóveis localizados nas re-
giões metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro e Distrito
Federal passou de R$ 130 mil pa-
ra R$ 170 mil.

Nas demais capitais, o valor
máximo do imóvel dentro do
programa foi elevado de R$ 100
mil para R$ 150 mil. Para muni-
cípios com população a partir
de 250 mil habitantes ou inte-
grantes de regiões metropolita-
nas, o valor máximo passará de
R$ 80 mil para R$ 130 mil. Para
os demais municípios, o valor
permanece em R$ 80 mil.

No início de junho, o presi-
dente da Caixa Econômica Fede-

ral, Jorge Hereda, informou
também que a segunda fase do
programa — a ser anunciada ho-
je — terá recursos de R$ 120 mi-
lhões a R$ 140 milhões para fi-
nanciar a construção de mora-
dias. Segundo ele, o volume de
recursos é mais do que o dobro
do investido no ano passado so-
mente pela Caixa — R$ 53 mi-
lhões para os imóveis destina-
dos a todas as faixas de renda.

Atraso na entrega
O programa habitacional — vol-
tado a famílias com renda de
até 10 salários mínimos — foi
lançado pelo governo do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva no final de março de
2009, com subsídios da ordem
de R$ 34 bilhões.

Um ano depois, em março de
2010, ainda com a primeira eta-
pa em curso, foi anunciada sua

continuidade, com previsão de 2
milhões de moradias contrata-
das até 2014 e subsídios do gover-
no acima de R$ 70 bilhões. Três
quintos das habitações, nessa
etapa, deveriam ser destinadas
a famílias com renda de até três
salários mínimos por mês.

Até o fim do ano passado,
contudo, apenas uma em cada
quatro moradias contratadas
dentro da primeira edição do
programa havia sido entre-
gue. Do total de 1 milhão e 3
mil unidades contratadas de
abril de 2009 a dezembro de
2010, 247.257 habitações fo-
ram entregues, conforme da-
dos da Caixa Econômica Fede-
ral. Diante dos números, a ex-
pectativa é que a primeira fa-
se do programa habitacional
seja completamente concluí-
da somente em 2012. ■ Reda-
ção, com agências

Presidente cumpre promessa de
campanha com o programa

Até o fim de 2010,
apenas uma em cada
quatro moradias
contratadas havia
sido entregue

Minha Casa, Minha Vida, lançado no governo Lula, deve ter sua primeira fase concluída somente em 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 7.




