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mundo, segundo Ethisphere Institute

Rio de Janeiro - O Magazine Luiza e a Caixa Econômica Federal firmaram um acordo de
cooperação habitacional, que beneficiará 23 mil funcionários da rede. A iniciativa dará a
oportunidade dos colaboradores da varejista terem taxas e condições diferenciadas no
financiamento da casa própria, com valores que variam entre 8,7% e 10% ao ano, além do
prazo máximo de amortização em 360 meses e comprometimento de renda de até 25%.
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