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FGTS financiará casa
de até R$ 1,5 milhão

Hoje, no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais, o limite máximo é de R$ 950 mil.
Agora, a decisão anunciada pelo governo permitirá que o valor de imóveis novos financiados pelo

Sistema Financeiro de Habitação com recursos
do FGTS — e juros de até 12% ao ano — poderá
chegar a R$ 1,5 milhão. O novo teto, com abrangência nacional, terá validade até dezembro de

2017. A mudança havia sido acertada no fim do
ano passado entre o Planalto e o setor imobiliário. Mas apenas ontem veio o sinal verde do Conselho Monetário Nacional (CMN). O ministro da

Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a medida é direcionada principalmente à classe média e tem como objetivo estimular a retomada do
crescimento econômico no país. PÁGINA 7
Ed Alves/CB/D.A Press

ENTREVISTA

Romero Jucá

“Eu estou no governo até o pescoço”
» DENISE ROTHENBURG » LEONARDO CAVALCANTI » PAULO DE TARSO LYRA

Pivô do mais recente desgaste peemedebista ao propor a “PEC da blindagem”, o líder do governo no Congresso afirma que o Planalto não
interferiu na decisão de retirar o polêmico projeto de tramitação. E, mesmo obrigado a deixar o Ministério do Planejamento por causa da
Operação Lava-Jato, ele admite que não saiu do centro das decisões. “Tentam criar uma nuvem sobre toda a classe política.”
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Samba, pagode e axé, não importa o
ritmo. A uma semana do carnaval, os
blocos estão nas ruas. Mas há espaço
para relembrar: Roberto Menescal,
Roberta Sá e Leila Pinheiro
homenageiam a Bossa Nova.

Favas
contadas

Sons
da noite

Confeitaria é
especializada
em doces
árabes na
408 Sul

Toquinho,
João Bosco
e Joyce em
tributo a
Tom Jobim

Cadu Dias/Divulgação; Alice Venturi/Divulgação; Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press e Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil

UmpouquinhodeBrasil

Terracapreduzquadro
deservidorescomPDI
A estatal conseguiu a adesão de 199 funcionários ao
Programa de Desligamento Incentivado,
economizando R$ 6,3 milhões na folha de salários.
PÁGINA 9

Preso em cadeia superlotada
será indenizado pelo governo
PÁGINA 4

Novo ensino médio destinará
R$ 1,5 bi para escola integral
PÁGINA 6

O céu perto

dos olhos

Centenas de pessoas visitaram ontem a
exposição Bom dia, Brasília, no Conjunto
Nacional. A mostra, que fica em cartaz
até 5 de março, reúne fotos do amanhecer
da capital. São cliques de leitores,
selecionados em concurso cultural, e de
fotógrafos do Correio. PÁGINA 22

Transporte

Ceilândia

Recarregamento
dos cartões será
feito em mil postos

Homem abusa
de criança ao
lado da escola
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