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Como a construção civil 
vai liderar a retomada 
econômica em 2020?

“Uma das alavancas do 
crescimento”. Esta é a 
definição da construção 
civil para o presidente do 
BC, Roberto Campos Neto

De fato, o setor é 
o principal pilar da 
economia não só pela 

importância da moradia e o 
anseio dos brasileiros por 
conquistar o imóvel próprio, 
mas também pela capacida-
de de geração de empregos. 
Esse segmento, que repre-
senta cerca de 10% do PIB 
brasileiro, emprega hoje 2,3 
milhões de pessoas - isso em 
tempos de crise. Em 2020, a 
indústria tem potencial para 
criação de 150 a 200 mil 
postos de trabalho formais.

Além disso, é válido ressal-
tar que apenas 2% do material 
utilizado na construção civil 
é importado. Se analisarmos 
toda a cadeia de produção, as 
indústrias de materiais envol-
vidas, veja quanto emprego 
é gerado, quantas famílias 
colhem os benefícios de um 
setor forte e bem estrutu-
rado! Quando a construção 
civil vai bem, as fábricas têm 
de contratar para atender 
à demanda. Com isso, há 
mais pessoas com renda, 
consumindo mais, fazendo a 
economia se movimentar e o 
país crescer.

Nos últimos anos, a cons-
trução civil vem sendo impul-
sionada por alguns fatores. 
Os principais são a queda na 
inflação e os juros baixos. Isso 
tem um impacto direto no po-
der de compra da população. 
Um imóvel é, geralmente, o 
maior investimento da vida 
de uma pessoa. Se ela não 
tem confiança na economia, 
dificilmente se sentirá segura 
para designar um valor tão 
alto. Por outro lado, se a 
economia for bem e o cenário 
político se estabilizar, o setor 
tem ótimas perspectivas de 
crescimento.

Para que a construção civil 
continue acelerada, é preciso 
manter as políticas de incen-
tivo ao financiamento, não só 
de imóveis, mas de materiais 
também. Em março, a Caixa 
irá lançar uma linha de cré-

dito imobiliário com taxas 
de juros prefixadas. Isso 
significa que antes mesmo de 
fazer um financiamento, você 
já sabe quanto vai pagar no 
final e, assim, pode calcular 
o tamanho da dívida. 

Aquele imóvel tende a 
valorizar? Vai cobrir o valor 
desembolsado? Todas essas 
questões ficarão mais claras. 
Obviamente, também existe 
a possibilidade de os juros 
diminuírem, mas a modali-
dade anima os perfis mais 
conservadores e cautelosos. 
Por outro lado, o setor pre-
cisa se fortalecer diante das 
especulações, que geram, 
principalmente, uma queda 
de emprego muito forte. 

Todos os dias, somos bom-
bardeados com análises 
de mercado que provocam 
receio e impedem que bons 
negócios sejam feitos. Preci-
samos acreditar na constru-
ção, investir na capacitação 
de mão de obra e facilitar 
o acesso à informação. En-
quanto o setor não se atuali-
zar às demandas de mercado, 
continuará perdendo boas 
oportunidades.

Nesse sentido, a Prospecta 
Obras age como uma alia-
da ao desenvolvimento da 
construção civil. Ao fornecer 
informações ao comércio, 
indústrias e construtoras, 
mostramos como o mercado 
está aquecido, as regiões 
em que se encontram as 
melhores oportunidades e, 
assim, damos mais agilidade 
ao setor. É senso comum 
acreditar que “uma obra é 
uma caixinha de surpresas”, 
mas nós não pensamos assim. 

Construir é cálculo, é prá-
tica. Precisamos ter tudo na 
ponta do lápis: qual será o 
investimento inicial e o custo 
total do empreendimento. 

Tudo isso só é possível com 
informações e orçamentos à 
disposição dos clientes. Só 
assim será possível liderar a 
retomada da economia em 
2020!

(*) - É formado em administração 
de empresas pelo Mackenzie e 

fundador das empresas ProAtiva, 
ASAS VR, e Prospecta Obras, 

plataforma de relacionamento do 
segmento de construção civil (www.

prospectaobras.com.br).
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Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 08/11/19, às 14h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da presença 
da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de 
Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Masayuki Nakazawa, japonês, casado, bacharel em agricultura, 
portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) nº F133550R - DELEMIG/SR/SP, e CPF/ME nº 242.970.928-75, domiciliado na 
cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de Diretor de Operações 
da Companhia, ressaltando-se que a posse ao referido cargo encontra-se condicionada à obtenção da autorização emitida pelo 
Coordenação-Geral de Imigração. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e 
José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi, José Feres Kfuri Júnior, Tadaaki Kurakake, 
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 644.911/19-0 de 18/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: em 04/10/19, às 09h30, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da 
presença de Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas aprovaram, por 
unanimidade de votos, a distribuição de lucros acumulados da Companhia, no montante de R$ 1.894.153,00, na proporção de suas 
respectivas participações na Companhia, cabendo: R$ 1.893.963,58 à acionista Marubeni Corporation; e R$ 189,42 ao acionista Tadaaki 
Kurakake. A administração da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao pagamento do referido 
valor às acionistas, conforme deliberado. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas:  
Mesa: José Feres Kfuri Júnior, Presidente e Tadaaki Kurakake Secretário. Acionistas - MARUBENI CORPORATION p.p. Tadaaki Kurakake; 
e TADAAKI KURAKAKE. JUCESP n° 577.358/19-4 de 04/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 08/11/19 às 10h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da 
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas aprovaram, por 
unanimidade de votos a indicação do Sr. Masayuki Nakazawa, japonês, casado, bacharel em agricultura, portador da Carteira de Registro 
Nacional Migratório (CRNM) nº F133550R - DELEMIG/SR/SP e CPF/ME sob o nº 242.970.928-75, domiciliado na cidade de São Paulo/SP na 
Rua Álvaro Anes, n° 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, ficando ressalvado que a posse no referido cargo encontra-se condicionada à obtenção de autorização emitida pela 
Coordenação-Geral de Imigração, nos termos da legislação vigente. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente e Tadaaki Kurakake - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation,  
p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake. JUCESP n° 621.926/19-0 de 04/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 10/10/19, às 18h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada, em virtude da presença 
das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: As Acionistas decidiram, por unanimidade 
aprovar a renúncia do Sr. Masayuki Nakazawa, do cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, em razão da carta de 
renúncia apresentada por ele. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinatuas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - 
Presidente e Tadaaki Kurakake  - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Tadaaki Kurakake e Tadaaki Kurakake.  
JUCESP nº 611.872/19-5 de 29/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 18/07/19, às 11h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da presença da totalidade 
dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do Conselho de Administração aprovaram, por 
unanimidade: (i) a eleição do Sr. Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U DELEMIG/SR/SP, CPF/MF o nº 013.364.059-02, 
domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de Diretor da 
Companhia, com mandato de 01 ano. O Diretor eleito tomou posse do respectivo cargo, mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio e 
declarara para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres. (ii) diante da deliberação 
anterior, consolidar a composição da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388, SSP/SP e CPF/MF 
nº 035.364.118-94, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e 
CPF/MF sob o nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”; c) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em economia, RNE nº G366763-T DELEMIG/SR/SP e 
CPF/MF nº 239.801.778-82, designada “Diretora de Administração e Financeiro”; d) Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº 
G085957-U, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 013.364.059-02, designado “Diretor”, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º 
andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Kazuhiro Miyauchi 
- Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi, Masayuki Nakazawa, José Feres Kfuri Júnior, 
Tadaaki Kurakake, Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP nº 566.857/19-4 de 29/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 23/10/19, às 11h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: convocação dispensada em virtude da 
presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Membros do 
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) a eleição do Sr. Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em comércio, 
RNE nº G342877-9, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 800.225.509-76, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, n° 56,  
3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, para o cargo de Diretora da Companhia, com mandato de 01 ano. O Diretor eleito 
tomou posse do respectivo cargo, mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio e declarara para os fins de direito que 
não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres. (ii) diante da deliberação anterior, consolidar 
a composição da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 SSP/SP e  
CPF/MF nº  035.364.118-94, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador de empresas,  
RG nº 18.160.325-1 SSP/SP e CPF/MF nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”; c) Miki Kim, coreana, casada, bacharel em 
economia, RNE nº G366763-T, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 239.801.778-82 designada “Diretora de Administração e Financeiro”;  
d) Shota Shimizu, japonês, solteiro, bacharel em economia, RNE nº G085957-U, DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 013.364.059-02, designado 
“Diretor”, todos domiciliados na cidade de São Paulo/SP, na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010; 
e, e) Sosuke Kobayashi, japonês, casado, bacharel em comércio, RNE nº G342877-9, DELEMIG/SR/SP, e CPF/MF o nº  800.225.509-76, 
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, n° 56, 3º andar, conjuntos 31 e 32, Pinheiros, CEP 05421-010, 
designado “Diretor”. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Kazuhiro Miyauchi - Presidente e José Feres 
Kfuri Júnior - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Kazuhiro Miyauchi, José Feres Kfuri Júnior, Tadaaki Kurakake,  
Jun Shiihara e Eiji Okamoto. JUCESP n° 643.888/19-6 de 17/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em novembro, Bolsonaro, acompanhado por Paulo Guedes, entregou ao presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, as propostas do Plano Mais Brasil.

Para isso, o Congresso 
analisa o Plano Mais 
Brasil, tentativa do 

governo de descentralizar 
o controle do dinheiro e de 
racionalizar gastos, uma das 
prioridades do governo no 
ano legislativo. O plano é 
composto por três propos-
tas que devem ser votadas 
no primeiro semestre e, se 
aprovadas, enviadas para a 
Câmara.

A intenção do líder do 
governo, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
é levar a proposta da Revisão 
dos Fundos, que propõe a 
extinção de todos os fundos 
infraconstitucionais para 
“desamarrar” o dinheiro 
destinado a eles, para vo-
tação no Plenário ainda 
em fevereiro. Em seguida, 
o governo espera que em 
março seja votada a PEC 
que traz um ajuste fiscal 
gradual, com contenção do 
crescimento das despesas 
obrigatórias para todos os 
níveis de governo. Por fim, 
a do Pacto Federativo pode 
ser aprovada no Senado já 
em abril. 

Relator da PEC do Pac-
to Federativo, o senador 

Pacto federativo é prioridades do 
governo e do Congresso em 2020
2020 promete ser o ano em que as relações entre estados, municípios e União podem mudar 
substancialmente

Marcio Bittar (MDB-AC) já 
se mostra favorável à pro-
posta. “Ela promove uma 
verdadeira transformação 
das relações institucionais 
e financeiras entre os entes 
nacionais porque consoli-
da uma cultura fiscal com 
elementos fortes como aus-
teridade, responsabilidade 
e sustentabilidade fiscal”. 

Desde 2018 parlamentares 
se debruçaram sobre novas 
regras de distribuição dos 
recursos arrecadados com o 
leilão de campos do pré-sal, 
ocorrido em novembro. 

No penúltimo dia de de-
zembro, o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a lei 
que prorroga por mais 13 
anos, ou seja, até 2033, o 

início da permissão para as 
empresas usarem créditos 
do ICMS sobre insumos 
(energia elétrica, teleco-
municações e mercadorias) 
não utilizados diretamente 
na produção de bens que 
serão exportados. Não fosse 
a prorrogação, os estados 
sentiriam o dinheiro minguar 
já neste ano (Ag.Senado).
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A cúpula e o edifício do 
Anexo 1 do Senado Federal 
ficarão iluminados de roxo, 
até o próximo dia 31, por 
conta do mês de preven-
ção à hanseníase, doença 
bacteriana popularmente 
conhecida como lepra. A 
campanha foi oficializada 
pelo Ministério da Saúde 
em 2016 e é endossada pela 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD), que 
coordena ações relacionadas 
ao período em todas as uni-
dades da Federação.

Diretor da SBD, o médico 
Egon Daxbacher aponta 
que, por ser tratada como 
“doença bíblica”, ainda exis-
te preconceito quanto aos 
infectados. Os cuidados 
prestados por dermatologis-
tas, contudo, podem impedir 

Cadastro nacional de 
veículos apreendidos

Projeto em análise na Câma-
ra altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para prever a criação 
do Cadastro Nacional Único de 
Veículos Apreendidos (Cnuva), 
a fim de identificar e cadastrar 
veículos retirados de circulação 
em razão de infrações de trân-
sito ou recuperados após furto 
ou roubo.

O cadastro deverá reunir, 
pelo menos, os números do 
Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam), da 
placa do veículo e do chassi, 
além de informações sobre o 
ano de fabricação, o modelo e a 
cor do veículo. A ideia, segundo 
o autor da proposta, deputado 
Frei Anastacio Ribeiro (PT-PB), 
é que o cadastro esteja acessível 
para consulta, por qualquer 
cidadão, por meio eletrônico.

“Propomos a adoção de um 
Cadastro Nacional Único de 
Veículos Apreendidos, disponí-
vel para autoridades policiais e 
administrativas, bem como ao 
cidadão comum que perdeu o 
bem”, finalizou. O texto será 
analisado em caráter conclusi-
vo pelas comissões de Viação 
e Transportes; de Segurança 
Pública; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Isenção de Pis/
Pasep e Cofins 
para ração bovina

Projeto em análise na Câ-
mara dos Deputados reduz 
a zero as alíquotas da con-
tribuição para o Pis/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre 
rações e suplementos para 
alimentação bovina. Segun-
do o texto, a medida não se 
aplica às vendas a varejo e 
seguirá normas definidas pela 
Secretaria da Receita Federal. 
Autor da proposta, o deputado 
Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) 
explica que no fim de 2010 o 
governo concedeu exonera-
ção do Pis/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre as cadeias 
produtivas de aves e suínos, 
deixando de fora o segmento 
de bovinos, caprinos, ovinos 
e aquicultura. “O Sindicato 
Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sin-
dirações) constatou que a 
desoneração para as rações 
bovinas poderia aliviar o 
custo na produção de carne 
bovina e do leite”, sustenta. 
O PIS e o Pasep alimentam o 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), que paga bene-
fícios como o abono salarial 
e o seguro-desemprego. A 
Cofins é destinada a financiar 
a previdência social, a saúde 
e a assistência social  (Ag.
Câmara).

Texto permite que os crimes de estupro e feminicídio possam 
ser julgados a qualquer tempo.

Proposta apresentada 
pela senadora Rose de 
Freitas (Pode-ES) torna 
imprescritíveis e ina-
fiançáveis os crimes de 
feminicídio e estupro. 
Aprovada pelo Senado 
tem como objetivo “redu-
zir a possibilidade de fuga 
de assassinos de mulhe-
res”. Se for aprovada na 
Câmara, a alteração na 
Constituição fará com que 
suspeitos de feminicídio e 
estupro possam ser inves-
tigados a qualquer tempo, 
independentemente da 
data em que o crime foi 
cometido. 

O texto também impede 
o pagamento de fiança para 
o livramento condicional do 
acusado. Pela lei brasileira, 
feminicídio é o homicídio 
cometido contra mulheres 
por razões da condição de 
sexo feminino, motivado 
por violência doméstica 

Proposta torna imprescritíveis e 
inafiançáveis feminicídio e estupro
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ou discriminação à condição 
feminina. Atualmente, esse 
tipo de crime prescreve após 
20 anos.

O texto vigente da Cons-
tituição Federal estabelece 
que o racismo e a ação de 
grupos armados contra o 
Estado são inafiançáveis, 
imprescritíveis e sujeitos a 

pena de reclusão. A ad-
missibilidade da proposta 
será analisada pela CCJ. 
Caso seja aprovada, será 
analisada por comissão 
especial constituída espe-
cificamente para esse fim. 
Em seguida, será votada em 
dois turnos pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Cúpula do Senado é iluminada 
como alerta contra hanseníase

que uma pessoa acometida 
transmita a bactéria a ou-
tras. “Quanto mais rápido 
as pessoas identificarem a 
hanseníase, maior a chance 
de prevenir novos contágios 
e, principalmente, de evitar 
sequelas”.

Entre os efeitos mais co-

muns da doença estão defor-
midades nas mãos e nos pés 
e até perda de visão. Sinais 
como manchas e caroços 
pelo corpo e dormência em 
membros devem ligar o aler-
ta e fazer qualquer um ir ao 
médico. A OMS aponta que 
o Brasil registra uma média 
de 25 mil casos da doença 
por ano, tendo ultrapassa-
do 30 mil em 2011. Esses 
números colocam o país 
como o segundo país com 
maior incidência da doença, 
atrás apenas da Índia (Ag.
Senado).
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