
Dilma: Minha Casa, Minha Vida beneficiou mais de 1,5 milhão de famílias | Agência Brasil

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-01/dilma-mais-de-15-milhao-de-familias-foram-beneficiadas-pelo-minha-casa-minha-v[27/01/2014 11:29:54]

Geral/

Dilma: Minha Casa, Minha
Vida beneficiou mais de 1,5
milhão de famílias

Paula Laboissière  Edição: Graça Adjuto

A presidenta Dilma Rousseff disse hoje (27) que mais de 1,5 milhão de famílias
brasileiras foram beneficiadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Além
das moradias já entregues, segundo ela, 1,7 milhão de casas e apartamentos
estão em construção em todo o país.

No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma destacou que, desde o
início de seu mandato, o governo contratou 2,24 milhões de moradias. Até o
final deste ano, a previsão é que outras 510 mil sejam contratadas, atingindo a
meta de 2,75 milhões de casas e apartamentos.

"O principal disso tudo é que, por trás desses números, estão milhões de
pessoas, milhões de famílias que nunca conseguiram comprar a casa própria.
Agora, elas estão tendo a oportunidade de fazer um financiamento, com uma
prestação que cabe no bolso. Isso é uma grande conquista."

A presidenta ressaltou que os números se referem, sobretudo, a famílias de
baixa renda que tinham dificuldade para comprar uma imóvel, já que a renda
não permitia suportar o valor de mercado das casas e apartamentos. Com o
Minha Casa, Minha Vida, segundo ela, essas famílias estão recebendo um
subsídio do governo que banca uma parte importante do valor da moradia.
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Fale com a Ouvidoria

Dilma lembrou que o programa financia casas e apartamentos para famílias com
renda até R$ 5 mil por mês. As condições do financiamento variam de acordo
com a renda da família. Para famílias com renda até R$ 1.600, a prestação é
5% da renda. Para famílias que ganham até R$ 3.275, o Minha Casa Minha
Vida dá um subsídio que pode chegar a R$ 25 mil, dependendo da renda. Para
as famílias com renda entre R$ 3.275 e R$ 5 mil, o programa oferece uma taxa
de juros mais baixa.

"É para isso que já investimos cerca de R$ 200 bilhões no Minha Casa, Minha
Vida. Esse é um investimento que estimula a economia, movimenta a
construção civil e gera mais empregos, além, é claro, de garantir para os
brasileiros e as brasileiras mais pobres uma vida muito digna. Mas vale a pena,
sobretudo porque é um investimento para o bem-estar de todas as famílias do
Brasil que precisam. O esforço das famílias e o apoio do governo fazem do
sonho da casa própria uma realidade."
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