
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171/3106-4171

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 16 de outubro de 2019

www.netjen.com.br

Retomada da construção 
civil: um alento para

o investidor

Em meio à lenta 

recuperação econômica, 

que não ganha ritmo 

nem mesmo com a Selic 

em 5,5% ao ano, seu 

nível histórico mais 

baixo, um dos segmentos 

que melhor desempenho 

têm apresentado é o da 

construção civil

Mais do que em outros 
setores, a redução 
dos juros acabou por 

impactar tanto o lado da ofer-
ta – com capital mais barato, 
construtoras e incorporadoras 
ampliaram a oferta de unidades 
e puderam reduzir seus preços 
– quanto no da demanda, com 
compradores tendo acesso a 
fi nanciamentos de médio e 
longo prazo com taxas mais 
acessíveis. 

Esse cenário se refl ete nos 
produtos de investimentos 
ligados a imóveis, que têm 
apresentado rentabilidade 
superior à média do mercado. 
Repetidas vezes ao longo do 
ano, Caixa e os principais ban-
cos privados reduziram suas 
taxas no crédito às empresas 
e no fi nanciamento imobiliário. 
Como resultado, na capital 
paulista, por exemplo, as ven-
das de imóveis registraram alta 
de 113% entre julho de 2018 e 
o mesmo mês deste ano. 

No período, o número de 
lançamentos subiu 25%, se-
gundo dados do Secovi-SP.  
Não à toa, o Ifi x, índice da B3 
que reúne fundos de investi-
mentos imobiliários, registrou, 
nos doze meses encerrados em 
setembro, valorização de 24%. 
Com o crescimento da procu-
ra, os FIIs vivem um boom. 
Atualmente, há 390 fundos do 
gênero, que reúnem 1 milhão 
de cotistas, segundo a Anbima. 

Dentre seus atrativos, fi gu-
ram rentabilidade, liquidez 
diária, diversifi cação de riscos 
como vacância e inadimplência 
(desde que o fundo disponha 
de mais de um imóvel ou 
empreendimento) e isenção 
de imposto de renda para os 
fundos que têm rendimento 
mensal. Já ganhos de capi-
tal – é necessário achar um 
comprador para sair desses 
fundos – são tributados em 
20% na venda de cotas. 

Uma nova opção de inves-
timento na construção civil 
tem apresentando rendimento 
atraente aos cotistas e, ao 
mesmo tempo, impulsionado 
o segmento. O crowdfunding 

imobiliário foi inaugurado no 
Brasil em 2015. Nesse modelo, 
as plataformas disponibilizam 
em seus sites empreendimen-
tos que buscam captação. 

O investidor escolhe quais 
podem gerar melhor retorno 
e, via transferência bancária, 
adquirem cotas, que são títulos 
de dívida que lhe dão direito a 
uma remuneração baseada no 
Valor Geral de Vendas. 

Trata-se de um investi-
mento direto. A reunião de 
cotistas nas plataformas de 
crowdfunding propicia que a 
incorporadora tenha capital 
para arcar com custos como 
incorporação, documentação, 
lançamento, que não são co-
bertos pelos fi nanciamentos à 
construção civil. 

E, como os bancos costumam 
liberar os recursos às empresas 
conforme as obras têm anda-
mento, o modelo permite às 
empresas acelerar o ritmo dos 
projetos e, consequentemente, 
suas vendas, o que acaba por 
benefi ciar o cotista, com um 
retorno sobre investimento 
maior. As primeiras rodadas 
de remuneração a investidores 
do crowdfundig no país ocorre-
ram neste segundo semestre, 
proporcionando aos cotistas 
remuneração de até 18,7% 
ao ano. 

A demora deve-se aos ciclos 
da construção civil, já que 
os empreendimentos levam, 
geralmente, de 24 a 36 meses 
para serem concluídos. Têm 
como riscos as oscilações do 
mercado e a possibilidade de 
inadimplência da incorporado-
ra. Para proteger seus cotistas, 
a Urbe.me, primeira e maior 
plataforma do gênero no país, 
adota critérios rigorosos de 
avaliação de projetos (viabi-
lidade econômica e impacto 
urbanístico) e das empresas 
(reputação e indicadores fi -
nanceiros). 

Desta forma, realiza cap-
tação para menos de 5% dos 
empreendimentos que lhe são 
apresentados. Essas opções 
apresentam riscos e costumam 
ser procuradas mais por quem 
perfi l arrojado ou por quem 
está familiarizado com as novas 
opções de investimento que a 
tecnologia traz. 

Porém, com o CDI em 4,18% 
e um IPCA que deve encerrar 
o ano em 3,4%, mesmo quem 
tem um perfi l conservador, 
é necessário diversifi car os 
investimentos e estar disposto 
a algum nível de exposição. 

(*) - É CEO da Urbe.me.

Eduarda Fabris (*)

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) manifestou pre-
ocupação com o combate à cor-
rupção no Brasil. Ele defendeu 
a continuidade da Operação 
Lava Jato, que para ele é um 
marco para o país, não só pela 
recuperação de R$ 13 bilhões 
desviados dos cofres públicos, 
mas pela punição de empre-
sários e políticos envolvidos 
nos esquemas de corrupção. 
Girão disse que graças à Lava 
Jato o Brasil se transformou, 
nestes últimos cinco anos, 
numa referência mundial no 
combate à corrupção. Mas que, 
justamente, por isso, há um 
grande movimento no sentido 
de “esfacelar” a operação.

“Supremo, juntamente — que 
se fale a verdade — com outros 
Poderes, inclusive o Legislativo, 
de que nós fazemos parte, e 
o Executivo também, estão, 
como um quebra-cabeça vivo, 
boicotando a Lava Jato. Nós 
estamos vivendo momentos 
dramáticos para salvar essa 
operação, enquanto existe o 
quebra-cabeça vivo do Legis-

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE), preocupado com o 

combate à corrupção.

A Comissão de Meio Ambien-
te do Senado faz amanhã (17) 
uma audiência pública para 
discutir causas e efeitos das 
manchas de óleo que contami-
nam as águas marítimas e as 
praias do Nordeste. O autor do 
requerimento e presidente da 
CMA, senador Fabiano Conta-
rato (Rede-ES), destacou que 
o objetivo do debate é encon-
trar estratégias para resolver 
a situação e limpar a costa, 
assim como responsabilizar os 
envolvidos.

Segundo o parlamentar, da-
dos do Ibama mostram que o 
derramamento de óleo atingiu 
mais de 60 municípios, em 9 
estados. A poluição ambiental 
causada pelo óleo tem afeta-
do intensamente o turismo, 
a pesca e a conservação da 
natureza, disse Contarato. 

“As imagens das tartarugas 
da região, cobertas de óleo, 
são impressionantes e por si 
mostram o impacto causado. 
Cabe saber quais medidas são 
necessárias e se vêm sendo 
tomadas para resolver esse 
caso de poluição ambiental e 
marítima, nas áreas já afetadas 
ou em risco”, analisou.

Foram convidados para o 
debate o procurador da Repú-
blica no estado do Rio Grande 
do Norte, Victor Manoel Mariz; 
o diretor-presidente da Admi-
nistração Estadual do Meio 
Ambiente (Adema) de Sergi-
pe, Gilvan Dias dos Santos; e 
a coordenadora do Programa 
Ecológico de Longa Duração 
da Universidade Federal de 
Pernambuco, Béatrice Pado-
vani Ferreira, entre outros (Ag.
Senado).

Alagoas é um dos estados atingidos pelas manchas de óleo.

O projeto que trata da 
reforma da previdência dos 
militares deveria ser revisto ou 
substituído porque é injusto, 
afeta direitos adquiridos e exi-
ge sacrifício de todos os mili-
tares, mas só benefi cia as altas 
patentes. Esta foi a opinião 
unânime dos participantes 
da audiência pública ontem 
(15) para debater a chamada 
proposta de previdência dos 
militares, que está prestes a 
ser votada em uma comissão 
especial na Câmara.

Na audiência, promovida 
pela Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, os 
debatedores sugeriram que 
Câmara e Senado ouçam as 
contribuições de todas as 
categorias para o aprimora-
mento do texto ou até mesmo 
que o Executivo, autor da 
proposta, retire-a de tramita-
ção e elabore uma nova, com 
menos divergências, ouvindo 
os apelos e sugestões dos 
subofi ciais.

“Hoje, diferentemente 
de 20, 30, 40 anos atrás, os 
sargentos, os subofi ciais, os 
cabos pensam. Têm postura, 
estudaram. Temos em nosso 
meio mestres e doutores 
que podem contribuir, e não 
atrapalhar, para a construção 
de melhorias na carreira mi-
litar. É para isto que chamo 
a atenção: o mundo em que 

O senador Paulo Paim (C) conduziu a audiência com 

representantes de associações de militares e advogados.

Assim, o montante inte-
gral de emendas par-
lamentares (R$ 9,1 

bilhões para as individuais e 
R$ 4,6 bilhões para as de ban-
cada estadual) está liberado. A 
medida foi possível, segundo 
a equipe econômica, devido à 
expectativa de arrecadação de 
pelo menos R$ 106,56 bilhões 
com o leilão do pré-sal marca-
do para 6 de novembro. 

Como a Petrobras é candi-
data em duas áreas, orçadas 
em R$ 70 bilhões, o governo já 
deu como certo que receberá 
até o fi nal do ano pelo menos 
uma primeira parcela, de R$ 
52,5 bilhões. Os dados foram 
compilados em uma avaliação 
extemporânea das receitas e 
despesas da União. O docu-
mento considerou o resultado 
de leilão de áreas de petróleo 
realizado na semana passada, 
que rendeu R$ 8,9 bilhões, e 
a frustração de R$ 1,8 bilhão 
na arrecadação em setembro.

Somadas as emendas parlamentares, o descontingenciamento total anunciado é de R$ 7,27 bilhões.

Maia defende 
reformas e 
marco legal do 
saneamento

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, disse 
que as reformas e o saneamento 
são a prioridade na Casa. Ele 
participou do evento Estadão 
Empresas Mais. “A reforma 
tributária, do ponto de vista da 
capacidade de o Brasil voltar a 
crescer de forma sustentável, 
tem um peso maior que as 
outras”, disse.

A reforma tributária e o 
marco legal do saneamento 
básico estão sendo analisados 
em comissões especiais na Câ-
mara e ainda precisam passar 
pelo Plenário. Na sua conta 
no Twitter, o presidente disse 
que o Estado foi “capturado” 
pelas corporações públicas e 
segmentos do setor privado, 
com muitos incentivos fi scais. 
“O Estado que construímos 
custa muito, atende a uma parte 
da sociedade e o resto não é 
atendido.”

Maia acredita que, com as 
reformas e com marcos regula-
tórios de melhor qualidade, “o 
Parlamento estará cumprindo 
o seu papel de trabalhar em 
prol do coletivo e colaborar de 
forma decisiva para que o Brasil 
possa voltar a crescer e a gerar 
empregos” (Ag.Câmara).

Projeto penaliza 
divulgação
de fake news

Está na pauta de votações da 
Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado de hoje (16) um projeto que 
penaliza a veiculação de informações 
falsas na internet, as fake news. 
Inicialmente, o projeto estabelecia 
multas de até R$ 300 mil por dia 
para os responsáveis pela veiculação. 
Porém, a relatora, senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), apresentou uma 
emenda substitutiva para permitir a 
apresentação de ação civil pública 
contra a divulgação na internet de 
notícias falsas que atinjam interesses 
coletivos. 

Para tanto, a senadora propõe uma 
alteração na Lei da Ação Civil Pública 
para incluir as fake news entre as 
agressões que podem motivar esse 
tipo de instrumento legal. Hoje as 
ações civis públicas de responsa-
bilidade podem ser apresentadas 
em casos de danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a 
patrimônio histórico e artístico e à 
honra de grupos raciais e religiosos, 
entre outros motivos.

A pauta da comissão tem outros 
22 itens, sendo 18 deles projetos de 
decretos legislativos para conceder 
ou renovar a outorga de rádios e 
TVs à  associações comunitárias, 
universidades e empresas. 

Outros três projetos, que podem 
ser votados na mesma reunião, são 
o que proíbe a cobrança adicional 
de serviços telefônicos em caso de 
ligações telefônicas entre empresas 
do mesmo grupo; o que autoriza a 
instalação de antenas e equipamen-
tos de telefonia quando as autori-
dades se omitirem em responder 
às solicitações; e o que dá maiores 
poderes e possibilidade de atuações 
aos promotores e juízes das varas de 
Infância e Família para requisitarem 
informações em redes sociais sobre 
menores em risco (Ag.Senado).
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Liberados R$ 2,16 bilhões para 
emendas parlamentares impositivas
O Ministério da Economia anunciou o desbloqueio de R$ 2,16 bilhões do Orçamento deste ano para 
emendas parlamentares impositivas

Entre ingressos e saídas, 
a equipe econômica calcula 
que terá a mais neste ano R$ 
59,74 bilhões, em uma hipó-
tese mais pessimista. Devem 
ser desbloqueados ainda R$ 
4,97 bilhões para órgãos do 
Poder Executivo e R$ 146 

milhões para os demais Po-
deres. Somadas as emendas 
parlamentares, o descontin-
genciamento total anunciado 
é de R$ 7,27 bilhões.

A equipe econômica já re-
servou R$ 52,47 bilhões para 
pagar à Petrobras pelo exce-

dente de petróleo do pré-sal, 
uma exigência para realização 
do leilão, e para parcela a 
ser dividida pela União com 
estados e municípios, con-
forme proposta já aprovada 
pela Câmara e em tramitação 
no Senado (Ag.Câmara).

Reforma da previdência dos militares 
‘é injusta’, dizem debatedores

vivemos é aquele em que todos 
sentam para conversar, não 
cabe mais no mundo atual a 
imposição de ideias”, sugeriu 
o presidente da Federação Na-
cional dos Graduados, Márcio 
Carvalho.

A mesma visão foi defendida 
pelo vereador de Guaratingue-
tá, Fabrício da Aeronáutica, 
que é militar da reserva, e 
pelo advogado Cláudio Lino, 
presidente do Instituto Brasi-
leiro de Análises de Legislações 
Militares (Ibalm), para quem o 
projeto é “um remendo novo em 
roupa usada”. Ele advertiu que 
a categoria irá recorrer ao Poder 
Judiciário, se o projeto passar 
no Congresso com tantas bre-
chas causadoras de prejuízos, 

principalmente aos subofi ciais 
e aos já reformados. Tanto o 
advogado quanto o vereador 
frisaram que a proposta exige 
sacrifícios de todos da base, 
mas os benefícios são direcio-
nados aos graduados.

Alguns pontos confl ituosos 
destacados na audiência 
foram a cobrança de con-
tribuição dos pensionistas, 
fazendo a lei retroagir — o que 
é inconstitucional, de acordo 
com a advogada Solange 
de Jesus —, e o tratamento 
diferenciado entre os milita-
res do quadro especial, que 
entraram nas Forças antes 
da Constituição, e os ofi ciais, 
que ingressaram por concurso 
(Ag.Senado).

Lava Jato ‘sofre boicote’ do Judiciário, 
do Legislativo e do Executivo

lativo, do Judiciário aqui do 
lado — o Supremo. É por isso 
que a gente quer a CPI da Lava 
Toga, para que a verdade venha 
e a gente entenda que acordão 
é esse que está sendo feito. E 
pasmem: do Executivo tam-
bém. Olhem só que sinuca de 
bico!”, disse o senador, pedindo 
pressão popular em favor da 
Lava Jato.

Ele mencionou os julgamen-

tos marcados pelo Supremo, 
como o que pode dar fi m a 
prisões após a segunda ins-
tância de decisão, como um 
risco para a continuidade da 
Lava Jato. Mencionou também 
o desfecho da CPI do BNDES e 
a análise do TCU, que apontam 
um montante de R$ 21 bilhões 
de desvios de dinheiro público 
para obras no exterior (Ag.
Senado).

Manchas de óleo nas 
praias são tema de 

audiência no Senado


