
O supe rintende nte nac iona l de  E stratégia  de  Produtos 
Pessoa  Física da Caixa  Econôm ica Fede ral (CEF) , 
Lessandro We rner Th oma z, a nunciou a reduçã o dos juros 
cobrados n o Construca rd, linha  de  cré dito da instituiç ão 
para  compra de m ateria l de construç ão e reforma de  
imóve is.  A decisão foi comunica da aos inte grante s da  
Câ mara  Bra sileira de Mate riais de Construçã o (CBMC) na  
última  terça -feira  (14/3), em  re união e m Bra síl ia, na sede  
da Confeder ação Na ciona l do Comérc io de B ens, Ser viços 
e Turismo (CNC). ddfsfdfsfsdfsdfddfsdfsdfsdfdsfsdfdffsdf
O ín dic e e stá em fase de definição. Thomaz a dia ntou, 
contudo, que fica rá a baixo de 2% e  entrará em vigor no 
final deste  mê s. Os re cursos disponíveis na  c arteira neste  
ano chega m a R$ 7 bilhões, se ndo 70% dest inados a  
mate rial de construção e  o restante  para  mã o de obra .
Ainda na reuniã o, a gerente Naciona l do Construc ard, 
Maria  Fe rnan des Ne re s Se nna, explicou que a  operaç ão 
continuar á sendo feita  m ediante  o uso de ca rtão 
ma gnético e m 85 mil l oja s crede nciada s pela  Ca ixa e m 
todo o Pa ís. O prazo de pagame nto é e m até  240 me ses.
Em sua pa lestra , Lessandro Thomaz fez deta lhada  
apre sentaç ão da evolução do produto e os benefícios que  
trouxe pa ra o me rc ado. Desta cou como um dos 

principa is avanços a  adoçã o do car tão c om chipe, que el evou a 
segura nça. De sde o a no pa ssa do, não houve  m ais fr audes. 
Adia ntou que  a  Caixa estuda  a  a mpliaçã o de bande iras de 
ca rtã o de cré dito re cebido, h oje  restrito a  uma únic a 
operadora . O c oordena dor  da CB MC, Claudio Con z, elogiou as 
iniciat iva s da CEF.  Ele, que també m preside a Associa ção 
Na cion al dos Comerciantes de  Mate rial de Construção 
(Anama co) , disse  que  a  reduç ão dos juros do Construcard vai 
gera r mais ne góc ios pa ra o setor. Considerou tam bém 
positivas as decisões de destinar  30% dos re cursos do c ar tão 
para  mã o de obra e  a mpliar o le que de  ba ndeiras de car tão de 
crédito, “o que facilitará a vida  dos empresá rios”.

ACOMAC EM MOVIMENTO
Construcard terá juros mais baixos

Na  m anhã  do dia 15 de  março, lidera nças da  U nião 
Na cion al da s Entida des de  Comérc io e S er viços (UNECS) , 
incluindo a Ana maco, se  re uniram com o deputado 
federa l Rogério Marin ho ( PSDB-RN)  para  discutir a  
reforma traba lhista . Marinh o preside a  Frente  
Parlam enta r em Defesa  do Comé rcio S er viços e  
Empree ndedorismo ( Fre nte CS E) e é  re lator da  re forma  
tra balhista  n a Câma ra dos De putados.
Se gundo o presidente da Anama co, Clá udio Conz, Rogério 
Marinho se mostrou basta nte claro e pre ciso sobre a s 
mudan ças ne cessária s para  modernizar a  legislaç ão 

“Foi um  ba te-papo basta nte esc larece dor no sentido do 
que é preciso pa ra que  o país possa voltar  a se  
dese nvolver,  ge rando e dist ribuindo r iqueza e cr iando 
empre gos”, explicou.  fdsfsdfsdfsdfsfdsdfsfdsfsdfsdfsdfsd

UNECS se reúne com o deputado Rogério Marinho para 
debater a reformar trabalhista
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