
Do R7

Financiamento é oferecido às pessoas que já são contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Reprodução

2/9/2013 às 09h50

Minha Casa Melhor já deu R$ 1 bilhão para mais de 220 mil famílias

Crédito do cartão é de R$ 5 mil por família que faz parte do Minha Casa Minha Vida

Desde junho deste
ano, o programa
Minha Casa Melhor
já deu R$ 1 bilhão
em crédito para
mais de 220 mil
famílias comprarem
móveis e
eletrodomésticos. A
informação foi
passada pela
presidente Dilma
Rousseff, nesta
segunda-feira (2)
durante o programa
Café com a
Presidenta.

O financiamento é
oferecido às pessoas

que já são contempladas pelo Minha Casa Minha Vida e faz com que elas comprem esses objetos que deixam a casa mais confortável.

Cada família tem direito a um cartão com o valor de R$ 5 mil de crédito para comprar aquilo que deseja. Porém, a presidente fez um
alerta para as pessoas que ganham o benefício, dizendo que “ninguém precisa gastar tudo de uma vez só”.

— Pode comprar aos poucos, pensar bem. As famílias têm um ano para usar esse crédito e podem fazer as compras sem afobação.

Fragilidade de rivais e alta na popularidade indicam cenário favorável para reeleição de Dilma

Leia mais notícias de Brasil

Segundo Dilma, o cartão do Minha Casa Melhor pode ser usado em mais de 13 mil lojas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil.

— Todas as lojas credenciadas do Minha Casa Melhor devem dar um desconto de pelo menos 5% no preço que foi anunciado. E esse
desconto tem que aparecer na nota fiscal.

De acordo com a presidente, a Caixa já recebeu mais de 3 milhões de ligações de pessoas que querem saber mais sobre o programa e
também ser contemplado com o Minha Casa Melhor.
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