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 ⁄ PALAVRA DO LEITOR  ⁄ ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 carac-
teres, podendo ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2300 caracteres, 
com espaço. Os artigos e cartas publicados com assinatura neste jornal são 
de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua 
divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao pro-
pósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as 
diversas tendências.  

“Maior usina solar de 
Porto Alegre será instalada 
em cemitério” (página 13, 
Jornal do Comércio, edição 
de 28/01/2021). Que bacana, 
Associação Cristã de Moços 
(ACM-RS)! Que o exemplo de 
vocês se multiplique e que 
possamos naturalizar a ener-
gia solar em Porto Alegre, 
bem como demais usos sus-
tentáveis. (Fabrício Caetano)

Usina solar II 
Isso demonstra quantas possibilidades nós temos para pro-

duzir energia, mas parece que alguém não tem interesse. (Eloa 
Guterres)

Usina solar III 
Muito boa a iniciativa da usina solar em Porto Alegre. Ore-

mos para que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
não queime o projeto, pois para eles parece ser melhor cons-
truir usinas hidrelétricas do que aproveitar o sol nosso de cada 
dia. (Roberto Henry Ebelt)

Clima
Muitos reclamando até com uma dose boa de razão sobre o 

clima no Brasil. No caso do nosso Litoral Norte, o último fim de 
semana, após mais de uma semana com tempo instável, estava 
muito bom, com sol, calor e as praias cheias. O perigo do coro-
navírus parece que não assusta mais no Litoral, e tenho medo 
disso. (Paulo V. de Barros, Cachoeirinha/RS)

Trincheira da Ceará
Em resposta ao questionamento sobre a Trincheira da Cea-

rá na coluna Palavra do Leitor (Jornal do Comércio, edição de 
28/01/2021), temos a esclarecer que durante a execução da 
obra, em decorrência da geometria da via (existência de cur-
vas sinuosas em espaço confinado), com três faixas de trânsi-
to, sinalização subsequente e trânsito intenso, foram realizados 
testes com veículos no local. A velocidade que garantia a se-
gurança necessária para a passagem de três veículos simulta-
neamente foi de 40 km/h. Velocidade maior poderia ocasionar 
acidentes. Por se tratar de um dos principais acessos a Porto 
Alegre, o volume de veículos de grande porte é muito significa-
tivo, o que aumenta ainda mais o risco. Outro ponto a destacar 
é que, justamente por estarem ingressando em perímetro urba-
no, vindo de um limite de velocidade maior, mesmo passando 
por um trecho de transição, o condutor irá ingressar em uma 
sequência de curvas onde se faz imprescindível a redução da 
velocidade para evitar acidentes e preservar vidas. Segundo 
nossos cadastros, não foi registrado nenhum acidente dentro 
da trincheira desde a sua abertura. (Gabriela Duarte Peixoto, 
Comunicação da EPTC)

Papel da Agergs na economia estadual

O discurso e a realidade

Os mais de 11 milhões de gaúchos geram um 
Produto Interno Bruto (PIB) de mais de R$ 480 bi-
lhões e uma economia pujante e diversificada. O 
crescimento da economia e o aumento da quali-
dade de vida depende de a infraestrutura estar à 
altura das necessidades do setor produtivo.

Infraestrutura é a base sobre a qual a econo-
mia acontece. O crescimento do Rio Grande do 
Sul contará com a participação privada no provi-
mento de infraestrutura através de privatizações, 
concessões e PPPs. Concessões se dão através de 
licitações e são contratos entre a administração 
pública e uma sociedade de propósito específico 
(SPE). Estas operam em seu próprio nome, por sua 
conta e risco, durante prazo pré-determinado, re-
muneradas por uma tarifa.

Com arranjos financeiros complexos (pro-
ject finance), os investidores decidem com base 
na capacidade de geração de recursos do projeto 
para garantir a remuneração de seu capital. Tra-
ta-se da gestão de um fluxo de caixa com deveres 
(investimentos, manutenção e operação do ativo 
público em níveis de qualidade pré-fixados) e di-
reitos (tarifa), com base em um ambiente regula-
tório estável.

O período do contrato supera o período de 
governos (sete governos, em um contrato de 30 
anos). A preocupação primordial é com garantias 
e proteções contra os riscos a que estarão sujeitos 
os participantes, que podem influenciar o sucesso 
de um projeto.

Criada em 1997, a Agência Estadual, de Regu-
lação dos Serviços Públicos Delegados do Estado 
do Rio Grande do Sul (Agergs) tem papel funda-

mental na regulação e na preservação do equilí-
brio econômico-financeiro. Atua de forma técnica 
e independente, porém em harmonia com a es-
tratégia e o funcionamento dos demais órgãos da 
máquina de estado, observando equidistância dos 
interesses dos vários stakeholders: consumidores, 
concessionários e do próprio Poder Executivo, de 
forma a evitar eventuais pressões conjunturais.

Neutralidade, transparência, imparcialidade, 
diálogo e comunicação 
permanente comple-
tam os pressupostos da 
agência, além de sere-
nidade e credibilidade, 
assegurando aos inves-
tidores, consumidores, 
governo e sociedade em 
geral, de forma inequí-
voca, seu compromis-
so com o pleno cumpri-
mento dos contratos.

Por regular múlti-
plos setores, a experiência permite a transposição 
de conhecimentos adquiridos e a adaptação ao 
novo. “O passado não reconhece o seu lugar: está 
sempre presente”, dizia Mario Quintana.

Superados deslizes no passado, hoje o com-
promisso de todas as forças políticas e econômi-
cas é pleno em relação à boa governança com 
compromissos assumidos. A regulação eficien-
te dos setores concedidos é fundamental para a 
atração de investidores e ferramenta robusta para 
alavancar a retomada do crescimento e do desen-
volvimento econômico e social do Estado.

Conselheiro-presidente da Agergs

Texto em conhecida revista de economia lê-se 
o seguinte: “Para que servem os gurus da econo-
mia? A atual crise mundial escancara sua incom-
petência em fazer previsões e o mercado acredi-
ta nelas”.

O capitalismo se uniu globalmente graças 
aos setores financei-
ros, informáticos e co-
municacionais, e as-
sim impôs um modo 
de produção financeira 
sem bases materiais, 
ancorado em signos 
abstratos, quase me-
tafísicos e com pura 
semantização da rea-
lidade. Do regime do 
capital produtivo pas-

sou-se ao regime comunicacional. Provam-no as 
maiores fortunas globais. O dinheiro, fetiche da 
mercadoria, se reproduz eletronicamente de for-
ma especulativa e com aspectos irracionais.

As redes informáticas, ao cruzarem o planeta 
em real time, derrubam a geografia e as cultu-
ras locais, criando um universo simbólico e um 

“deserto do real”. Neste, a indústria midiática, de-
liberadamente dissimuladora, impôs uma unani-
midade cultural, possibilitando a invasão de ob-
jetos transnacionalizados e ao condicionar novos 
desejos às culturas tradicionais introduziu nelas 
sua própria lógica de produção, de consumo e de 
doxas culturais.

O marketing tornou-se um instrumento de 
controle social. E dessa forma, trilhões de dóla-
res de “derivativos “e de outros epítetos fantasio-
sos, tão atraentes quanto falsos, foram para bol-
sos ignotos.

Milhões de economias familiares afundaram 
e, como no Titanic - onde só havia botes para os 
passageiros de primeira classe - agora só há “bo-
tes” para os poucos que se salvaram graças à mão 
misteriosa e poderosa do mercado. Como não fo-
ram ouvidas as advertências do Nobel Joseph Sti-
glitz de que a década mais próspera da história es-
tava a gerar uma gigantesca bolha financeira, ela 
acabou estourando e deu origem às consequên-
cias já conhecidas e sofridas dos que afundaram 
com o encantador e gigantesco barco do reino da 
pecúnia que parecia sólido e insubmergível.

Médico, membro da  
Academia Rio-Grandense de Letras

Usina solar 
na Capital Luiz Afonso dos Santos Senna

Franklin Cunha
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 ⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
28.01 DeSTDA Último dia para envio do arquivo da DeSTDA pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

29.01 ISS Recolhimento do imposto devido, relativamente às prestações de serviços realizadas pelos contribuintes autônomos (Trabalho Pessoal), correspondente a parcela a ser 
recolhida no último dia com expediente bancário de cada mês.

29.01 DME Último dia para a entrega da DME., referente a recebimento de valores em espécie no mês anterior.

29.01 CONTR. 
SINDICAL Contribuição Sindical Patronal Anual - Empresa Recolhimento da opção pela contribuição sindical dos empregadores. 

29.01 CRIPTOATI-
VOS

Entrega das informações relativas às operações realizadas no mês anterior com criptoativos (criptomoedas ou moedas virtuais) pela pessoa física, pela jurídica e pela 
exchange de criptoativos.

29.01 CSLL Último dia para o recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro, calculada com base no lucro estimado.

29.01 CSLL TRI-
MESTRAL Último dia para o recolhimento da 1ª quota da CSLL, dos fatos geradores ocorridos no trimestre anterior, calculado com base no lucro real, presumido ou arbitrado.

29.01 DOI Último dia para a apresentação da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) contendo as informações relativas ao mês anterior.

29.01 INSS Recolhimento das contribuições para o INSS para fi ns do ingresso no Simples Nacional. O contribuinte poderá optar pelo parcelamento dos débitos das contribuições 
previdenciárias em até 100 prestações mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês.

29.01 IR-FONTE Recolhimento do imposto de renda na fonte referente a rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Fundos de Investimento Imobiliário, para fatos geradores 
ocorridos no mês anterior.

(51) 3373.5509
www.espacoconte.com.br

Com foco na sustentabilidade 
de uma energia renovável e lim-
pa, assim como na redução do 
custo da conta da luz, a Associa-
ção Cristã de Moços do Rio Grande 
do Sul (ACM-RS) está implemen-
tando a maior usina fotovoltaica 
da capital gaúcha. Serão 2,3 mil 
painéis para gerar energia elétrica 
através do sol que serão colocados 
em toda a área do topo dos oito 
prédios do Cemitério Ecumênico 
João XXIII, estrutura que pertence 
à entidade, ocupando aproxima-
damente 7 mil metros quadrados.

O complexo terá 1 MW pico 
de potência e a energia gerada 
servirá para abater a conta de 
luz de sete espaços da instituição 
filantrópica. Além do cemitério 
João XXIII, onde as placas ficarão 
concentradas, serão beneficiadas 
com a medida uma escola (Colé-
gio ACM), uma unidade de cursos 
técnicos (ACM Rua da Praia), um 
espaço esportivo (ACM Esportes 
Centro) e três unidades de desen-

 ⁄ INFRAESTRUTURA

ACM-RS inicia implantação de maior 
usina fotovoltaica de Porto Alegre
Com investimento de R$ 4 milhões, estrutura irá ocupar uma área de 7 mil metros quadrados

Jefferson Klein
jefferson.klein@jornaldocomercio.com.br

Painéis para captar energia solar serão instalados no topo do Cemitério João XXIII, em Porto alegre

ACM-RS/DIVULGAÇÃO/JC

volvimento social que envolvem 
mais de 1,5 mil famílias (ACM Vila 
Restinga Olímpica, ACM Cruzeiro 
e ACM Morro Santana). 

A presidente da ACM-RS, Da-
niela Colussi, adianta que a usina 
fotovoltaica possibilitará uma eco-
nomia média de 84% da tarifa de 
energia que esses ambientes pa-
gam para a distribuidora local, no 
caso a CEEE-D. O valor economi-
zado pela instituição deve ser algo 
próximo a R$ 650 mil ao ano. Ela 

comenta que o gasto com energia 
é a segunda maior despesa inter-
na das unidades de Porto Alegre 
da ACM-RS, ficando atrás apenas 
do custo com pessoal. A dirigen-
te informa que os trabalhos para 
instalar os painéis começaram 
em dezembro do ano passado e a 
perspectiva é que a obra seja con-
cluída ainda no primeiro semestre 
de 2021. “E se trata de uma ques-
tão ambiental, que traz benefícios 
para a sociedade, seguindo a linha 

de atuação da ACM”, frisa Daniela.
De acordo com a presidente 

da instituição, a ideia de aprovei-
tar a geração fotovoltaica já vinha 
sendo debatida há aproximada-
mente cinco anos. O investimen-
to no projeto é de cerca de R$ 4 
milhões. Para ir adiante com o 
empreendimento, a ACM-RS con-
seguiu um financiamento com o 
Banrisul. A empresa que está rea-
lizando a instalação dos painéis é 
a Studioeffi. 

A regulação 
eficiente 

dos setores 
concedidos é 

fundamental para 
atrair investidores

Leia o artigo “Pequena síntese da conjuntura econômica”, de Carlos H. Furlan, em www.jornaldocomercio.com

O capitalismo se 
uniu globalmente 
graças aos setores 
financeiros, 
informáticos e 
comunicacionais


