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ECONOMIA

Caixa aumenta
taxa de renda
para financiar
pelo IPCA
CASA PRÓPRIA Os mutuários que financiarem imóveis em linhas corrigidas pela inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) poderão comprometer até 22% da renda com as prestações, anunciou hoje (20) o presidente da
Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Até agora, o limite estava em 20%.
Guimarães fez o anúncio em evento ao vivo promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) na internet. Ele
informou que o percentual pode ser aumentado mais uma vez, para 25%. Segundo o
presidente da Caixa, a nova elevação está
sendo avaliada pelos diretores do banco.
Lançada há um ano, a linha de crédito
imobiliário atrelada ao IPCA opera com limite inferior ao das linhas prefixadas (onde os
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Da renda
dos
mutuários
poderá ser
comprometido com as
prestações
de financiamento
imobiliário

juros são definidos na assinatura do contrato e não variam). No crédito imobiliário
prefixado, o mutuário pode
comprometer até 30% da
renda com as prestações.
O presidente também
apresentou um balanço sobre a liberação de crédito
imobiliário pelo banco. No
acumulado de 2020, a instituição emprestou cerca de
R$ 20 bilhões nas linhas
operadas com recursos o
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O montante equivale a
quase o total do ano passado, quando o banco tinha
emprestado R$ 26,6 bilhões
em crédito imobiliário com
recursos do SBPE.
Segundo Pedro Guimarães, o desempenho nos oito
meses do ano permite afirmar que o banco fechará o
ano com crescimento no
crédito imobiliário, apesar
da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Entre os motivos para isso,
estão as ações tomadas pelo
banco nos últimos meses,
como a redução das taxas de
juros para o financiamento
imobiliário e o lançamento
de uma nova linha atrelada
ao IPCA (índice oficial da inflação brasileira).
Em julho, a Caixa anunciou mais uma ampliação d
a pausa do pagamento de
financiamentos habitacionais, que agora poderá ser
de até 180 dias (6 meses).
Em maio, esse adiamento já
havia sido estendido para
120 dias.
A ampliação do prazo vale
para pessoas físicas e jurídicas, no caso de financiamentos à produção de empreendimentos e para os financiamentos de aquisição e
construção de imóveis comerciais e individuais. Estão
contemplados clientes que
financiam o imóvel por meio
do FGTS, Minha Casa Minha
Vida e SBPE.

BB FARÁ REPASSE DE SOCORRO À CULTURA

AMOSTRAS DE FRANGO TESTAM NEGATIVO

EMERGENCIAL O Banco do Brasil será responsável pelo repasse de R$ 3 bilhões destinados pela União para ações emergenciais de apoio ao setor cultural, com atividades interrompidas
pelo isolamento social com a pandemia. O auxílio será destinado a profissionais da área também em três parcelas de R$
600. Os recursos serão ainda usados para subsidiar atividades, manutenção de espaços e outras necessidades relacionados à cultura. O repasse acontecerá por meio de contas abertas em nome de cada estado e município brasileiro, e a transferência dos recursos por meio da integração do BB Gestão
Ágil com a Plataforma + Brasil, do Ministério da Economia.

HONG KONG O governo de Hong Kong informou que amostras
de carne de frango importadas do Brasil testaram negativo
para covid-19. Os testes foram feitos como ‘medida de prevenção’ por conta do lote que supostamente teria apresentado traços de coronavírus em Shenzhen, na China. Antes do
resultado, o governo de Hong Kong já havia suspendido temporariamente a importação de carne de frango da unidade da
Aurora Alimentos de Xaxim (SC), de onde saiu o lote.

öõ0/0.ôóõC )ó'.?.öC+ =0 )ó'=÷ '÷ò÷ ø AC
½/:A ´ w·6½þvA ?<vA ?<:o·½w o¸S M((P(M(MS ½ ?<A<½ Ý Ù¯·Å Ý
·ÁÁÝÃ Á ÁÝ¯·}Ýó ¯·Å·ÝÈé Ý ÃÝ¯·ÃÝÃÁ ?Á½é ?ÁÁÅ·Ý¯ P M((P(M(Mò ?ÅÁ
½Ã··Ý· ò **þP(M(MY 6·ò soA< ?<þA ?A< 6sY AÙ´Áò <Á½· ÃÁ ?ÁÈ ÝÝ
 Ý··Èé ÃÁ ¯é ½¿ó¯·ÅÝY ÝÝ Ý Ý ·ÁÝÈé ÃÁ Ý ÃÝ ··ÃÝÃÁ ÃÁ sÃ o P
º½Y Áé ÃÁ ÝÙÁÝò ð MõòMM ºÝ Ã Ã·Ý M(PMõP(M(MY Ý Ý¯Ý ÃÁ Á·Á ÃÝ ·A?w Ý
?Á¿Á·Ý s·Å·Ý¯ ÃÁ sÃ o  V ºÝº·ÝY ¯ÅÝ¯ ½ S A Ý¯Ã <·ÙÁ·Y o¸ &øY ·ÁY sÃ
o  n º½S sÝ·Á ·¿ÝÈÁ ÝÝ Å Ã Á¯S `û$^ &þ(þV(Mõø ÃÝ MøòMM º ð *(òMM ºÝS
A ·ÁÁÝÃ ÃÁé ÙÁ  Ã·Ý¯ Ý ?Á¿Á·Ý s·Å·Ý¯ ÃÁ sÃ o  V º½Y Ý Ý¯Ý ÃÝ
··é ?ÁÝÁÁ ÃÁ w·Å·ÝÈéY ÃÝ MøòMM º Ý *$òMM ºS sÃ o  `º½^Y (M ÃÁ Ý½
ÃÁ (M(MS :ÝÝ <Ã·½Á ´·ÝY ?Á½Á·ÝS

ÞÛKIKCÕÑÛ 4Ñ0C{CÞ8 xK Ù0Õ ÕKÛKÙC0E
{0Þ? 0µ ÊÆóÀ¸ÆóÀÃíðíííÊöíÊ
ÞÛKGcà K8KÕÛp0C{à ÛKGCÙÕÛà xK ÞÛKãàÙ 0¥ íÊ»ðÈíÈí
¬ *y¨¦¨spyÄ ^p¬~Ä ª¨ $ÄsÄ þ¨y¨v¡Ä syÄ ~hÀ¬ |p¨I |p¨ ¨vsÄyÚ y¨ÄdÄª ¬sÄ¯Ð vÀ
Ä ªÄªÄª¨ ª¨ *y¨¤Ð v¨syo¬I ¬sÄ ª¨ &¨¤vsy ª¨ *y¨¯v ª s~ ¨y ~y¨¯ ~y s¨ ~ÄyÄ
&vrn$þ&, £v *&vå,$ *¬&¬ túþú&¬ v vövZþú¬b t,&Zv¦n^vZþ, £v ú^ övp¦úb,
*n¦fFú* ¦¬©nZv £ú*b¬ òïò P£nv$vbNI , f^I ¦,Zt,&^v v$*v¦ntn¦¬å^v$ v^ ¬Zvï,I
*¬&¬ ¬ ú$t n£¬bn¬ $¬Zþ,$ $nbö¬ £, ^úZn¦n*n, £v $¬Zþ¬ þv&v$nZp¬ F ©¬I ¦,^ &vF
¦ú&$,$ £v v^vZ£¬ *¬&b¬^vZþ¬&I *&,*,$þ¬â øøîëøCåôô===@øøè=FøöC n¤¬ ªÄ v¨vvÐ
ª¨ ªv~psÄ ª¨ ~y¨¯vâ ×v øò ¡yÄv ª ªÄ =ø@=å@ö=ö=C ,©$â ,v ª¨Äv ~yÄdv ¨ ªÄsÄv ¬vsÄyÐ
 $vs¨Ä ª¨ *y¨¤Ð v¨syo¬C , ¨ªsÄ ¨vsÄyÚ × ªv~v¯Ð  £Úy ,ý¬Ä ª ^p¬¤~
ª¨ $ÄsÄ þ¨y¨v¡Ä W ©Ä¡ÄI  ¨ª¨y¨¯â ¡ss~vâ@@eeeCvÄsÄs¨y¨v¡ÄCÀÄC¤mCÀy@$s¨@£Äy,ý¬Ä
p ¡ss~vâ@@ÀCy¤CÀy@CC (pÄ|p¨y ¨v¬Äy¨¬¨s ª¨m¨yÚ v¨y ¨ª¨y¨¯Äª  ¨FÄâ ¬sÄvÄsÄs¨y¨dF
¡Ä¯¤ÄC¬C øå ª¨ Ä¤vs ª¨ ö=ö=C pmÄª ªv $Äsv tv¨¬Ä jhy W *y¨¤¨y ,ý¬ÄC
ÞÛKGcà K8KÕÛp0C{à ÛKGCÙÕÛà xK ÞÛKãàÙ 0¥ íÊ¸ðÈíÈí
¬ *y¨¦¨spyÄ ^p¬~Ä ª¨ $ÄsÄ þ¨y¨v¡Ä syÄ ~hÀ¬I |p¨ ¨vsÄyÚ y¨ÄdÄª ¬sÄ¯Ð vÀ Ä
ªÄªÄª¨ ª¨ *y¨¤Ð v¨syo¬I ¬sÄ ª¨ &¨¤vsy ª¨ *y¨¯v ª s~ ¨y ~y¨¯ ~y s¨ ~ÄyÄ
t,&Zv¦n^vZþ, £v rüZv&,$ ¬bn^vZþp¦n,$ *¬&¬ ,$ ¬búZ,$ ^¬þ&n¦úb¬£,$ Z¬$
úZn£¬£v$ £v vZ$nZ, £, ^úZn¦p*n, £v $¬Zþ¬ þv&vÔnZp¬ W ©¬pn¬I ¦,^ &v¦ú&$,$
£, tZ£vI £ú&¬Zþv , vïv&¦p¦n, £v ö=ö=C n¤¬ ªÄ v¨vvÐ ª¨ ªv~psÄ ª¨ ~y¨¯vâ ×v øò
¡yÄv ª ªÄ =ø@=å@ö=ö=C ,©$â ,v ª¨Äv ~yÄdv ¨ ªÄsÄv ¬vsÄyÐ  $vs¨Ä ª¨ *y¨¤Ð v¨F
syo¬C , ¨ªsÄ ¨vsÄyÚ × ªv~v¯Ð  £Úy ,ý¬Ä ª ^p¬¤~ ª¨ $ÄsÄ þ¨y¨v¡Ä W ©Ä¡ÄI 
¨ª¨y¨¯â ¡ss~vâ@@eeeCvÄsÄs¨y¨v¡ÄCÀÄC¤mCÀy@$s¨@£Äy,ý¬Ä p ¡ss~vâ@@ÀCy¤CÀy@C (pÄ|p¨y
¨v¬Äy¨¬¨s ª¨m¨yÚ v¨y ¨ª¨y¨¯Äª  ¨FÄâ ¬sÄvÄsÄs¨y¨d¡Ä¯¤ÄC¬C øå ª¨ Ä¤vs
ª¨ ö=ö=C pmÄª ªv $Äsv tv¨¬Ä jhy W *y¨¤¨y ,ý¬ÄC

k¯ßn¯hän¨ä Ü¯ ¨nä¯khnehenä
äb¨ksk Ü¯ ¡¨ß¨hä±x¯k5
ßsb¨h¯ ¢ 22@4C2C29 hsäÜä Ü¯ qn¯±sk ¢ 2CC4C2C2
¯ ßsßsnn!ß¨ä ¢ 2274C2C2
ßsb¨h¯ ¢ 22@4C2C2
%¥ ä c¯  /¯´ I +¯³¯Ç¥¯y ±Ë /  |yËä ®y± Ü| ûí¨ä÷@¥ ± ±¥Ëä ÷@C@êCù@ù@F ®Ç¯yvËä
÷ûC@êCù@ù@ Ü| @ç¨ä÷@¥ I 1Ç¢¯y ä /Ës¥¯yË´Õ  y¯³¨ ä ®³¯|| «®Fó@õ I 1v¥´Ë«Ë|L ¯jy¯I
|Õ ±¯ õð@ F vË§¥Ë @íFûçF
%1c®¥® ¥x /+xê1) _¢ @ùùCù@ù@
%¥ ä c¯  /¯´ I +¯³¯Ç¥¯y ±Ë /  |yËä ®y± Ü| ûí¨ä÷@¥ ± ±¥Ëä @çC@çCù@ù@F ®Ç¯yvËä
û@C@çCù@ù@ Ü| @ç¨ä÷@¥ I 1Ç¢¯y ä +¯|yËvË´Õ ¯ ¨«!- ± y¯³¨ ä Ë³¯|| Ü «®FùðùL v¥³§¥
±¯ ryË¢v§¯L ³  ¯jy¯|Õ ±¯ ûLêû F vË§¥Ë @íFûçF
¨1_¨1++"_¨r® _¢ @@çCù@ù@
%¥ ä c¯  /¯´ I +¯³¯Ç¥¯y ±Ë /  |yËä ®y± Ü| ûí¨ä÷@¥ ± ±¥Ëä ù÷C@çCù@ù@F ®Ç¯yvËä
ùõC@çCù@ù@ Ü| @ç¨ä÷@¥ I 1Ç¢¯y ä +¯³v¯Ë´Õ ±Ë + ± s¥Ë «®I@ççL %¯³¨ ä ®¯  y ry¯ËI
³¥ Ë ±¯ )ËsË±  S+¥ r¥yË«ËQ I +¥ n Ë¯|L ¯jy¯|Õ çLçõ F vË§¥Ë @íFûçF
g ³Ëä ¨ ¥||Õ /¯Ë¯y¯ ±¯ g¥³¥yË´Õ I ¨/g I )xr_v+®L ®sF gv¥i û¥ËË v¥¨ L ¢ õõó I õ¥ ®s¯I
¥±Ë I ¨¯y ®±¥¥|yËy¥s ±Ë «Ë¨¥Ë I /±±¥ ®¯j I û¢ Ë±Ë I ®Ë «L )ËsË± I«ËF 1 ¨¯yË¯
|¯ß ¯Ë¥iË± ¯±¥Ëy¯ û¥±¯ ³ ¯¬³¥ËL ³  Ë³¯|| ËyËs±| ± ¯±¯¯´ ¯¯yr¥³ ä kkkF
¥Ë¯|yvyvËFÇËF« sFÇC¥³¥yË³ ¯| v ¨yy|äCC³ Ë|¯yFÇËF« sFÇC³ y¯yC|¯||Ã³÷ÃË÷ Is¥yvËL
¯ ³  ¥±Ë±¯ ³  Ë r|yv´Õ _ Ëy¥sË )®x« ¢ @ûðCù@ù@L Ëy¯ Ë |¥yvË´Õ ±¯ ¯¯«¬I
³¥ËL Ë³Ë¯yË±Ë ¯Ë /Ë±¯¥Ë ± _ s ¨  Ës§v| I ¨1ûr¥IûçF 1| ¥y¯¯||Ë± |  ±¯Õ ÇI
y¯ ¥ Ë´m¯|  ¯±¯¯´ |vË³¥yË± L ±¯ |¯«v±Ë Ë |¯jyËI¯¥ËL ±Ë| ê¨÷@ Ü| ûùä@@¨ ¯ ±Ë|
û÷¨÷@ Ü| ûí¨÷@F cË¥ ¯| ¯|³Ë¯³¥¯y |  y¯¯ ¯ SíûQ÷ûûóIùûíõL  |¥y¯ä kkkF¥Ë¯|yvyvËF
ÇËF« sFÇ ¯ ¯IË¥ä ³±¥ËFÇËF« sFÇF )ËsË± I«ËL ù@C@êCù@ù@F ®¯j¥Ë± _¯«¯¥ | ±Ë )¥sËC
/¯|¥±¯y¯ ±Ë ¨/gF

k¯¨nä

CGU: 680 mil
servidores
receberam auxílio
irregularmente
INDEVIDO O ministro da
Controladoria-Geral da
União, Wagner Rosário, divulgou ontem que aproximadamente 680 mil servidores públicos - entre funcionários da União, dos Estados e municípios - receberam o auxílio emergencial
irregularmente, de acordo
com levantamento do órgão.
O chefe da CGU calcula
em R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões o total de recursos obtidos indevidamente. No caso dos servidores públicos
federais, a CGU anunciou vai
processá-los. Para quem devolveu o dinheiro, será assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
O ministro ponderou que,
entre os benefícios irregulares, há quem teve o nome
usado ilegalmente por outra
pessoa. De acordo com Rosário, já foram recuperados
R$ 117 milhões de benefícios
pagos irregularmente. Esse
dinheiro, declarou, volta ao
Tesouro Nacional para o pagamento dos benefícios regulares.

