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A Enel Green Power, sub-
sidiária brasileira de energia 
renovável do Grupo Enel, 
iniciou a operação comercial 
do parque eólico Lagoa dos 
Ventos, o maior do tipo na 
América do Sul e o maior da 
empresa italiana no mundo. 
A unidade de 716 MW está 
localizada nos municípios de 
Lagoa do Barro, Queimada 
Nova e Dom Inocêncio, todos 
no estado do Piauí. Segundo 
a empresa, a obra teve um 
investimento de cerca de R$ 
3 bilhões.

“Lagoa dos Ventos é um 
projeto eólico recorde e 
seu início de operações 
comerciais é um marco im-
portante para a Enel Green 
Power em todo o mundo, 
especialmente à luz dos 
desafios do cenário global 
de saúde”, disse o CEO da 
Enel Green Power e head 
da linha de negócios Global 
Power Generation da Enel, 
Salvatore Bernabei.

O CEO ainda ressaltou que 
“como nossa maior usina 

eólica do mundo, Lagoa dos 
Ventos representa um passo 
significativo para o nosso 
crescimento sustentável, 
ao mesmo tempo que apoia 
a recuperação verde no 
Brasil, contribuindo ainda 
mais para a diversificação da 
matriz energética do país”. 
De acordo com informações 
divulgadas pela Enel Green 
Power, o parque é composto 
por 230 turbinas eólicas e 
conseguirá gerar mais de 3,3 
TWh por ano.

A empresa também pon-
tuou que, em dezembro 
de 2020, a Enel anunciou 
o início da construção do 
novo projeto eólico Lagoa 
dos Ventos III, com 396 MW. 
Com o novo parque eólico, 
que exigirá um investimento 
de cerca de 360 milhões de 
euros, a capacidade total de 
Lagoa dos Ventos atingirá 
cerca de 1,1 GW. Todo o 
complexo eólico terá 302 
aerogeradores e poderá 
gerar cerca de 5,0 TWh por 
ano (ANSA).

O parque eólico Lagoa dos Ventos da Enel Green Power é o maior 
da empresa italiana no mundo.

A dúvida é: a Receita 
Federal pode usar o 
PIX para investigar 

seus bens e verificar suas 
movimentações financeiras?

Segundo o advogado tri-
butarista, Eliézer Marins, 
a resposta para a questão 
é que não pode, direta e 
automaticamente, já que 
as transferências feitas pelo 
sistema estão protegidas 
pela lei do sigilo bancário. 
“É necessária uma ordem 
judicial ou um procedi-
mento administrativo para 
a Receita poder ver suas 
movimentações no PIX, 
assim como já acontece em 
transferências feitas por 
TED e DOC. Pelo proce-
dimento administrativo, o 
contribuinte é intimado a 
apresentar os extratos ban-
cários”, pontua o advogado.

Ainda que não haja fis-
calização de transferên-
cias individuais, os bancos 
enviam para a Receita um 
consolidado com valores 
movimentados nos últimos 
5 anos. 

“Não só do famoso PIX, 
mas de todas as operações 
dos contribuintes, portan-
to a Receita já sabe e vai 
continuar sabendo qual é o 
valor movimentado por você 
pelos bancos - não importa 
o meio (TED, Doc ou Pix). 
E o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, já disse que 
pode usar o Pix para cobrar 

Receita sabe qual é o valor movimentado por você pelos bancos - 
não importa o meio (TED, Doc ou Pix).

Julio Ribeiro – Alcance – Uma delirante aventura 
em busca de si,  mesmo que isso custe um débito 
com o demo, chifrudo, satã ou qualquer outro al-
cunha que se dê ao Diabo. Num enredo prá lá de 

“maluco” o autor sociólogo ins... pirado, em perfeita alusão às 
crises existenciais de muitos de nós, narra as peripécias de um 
homem simples que decidiu questionar-se. Ao longo da narrativa 
as ideias fluem e devidas respostas afloram. Em cada página, 
insólitas situações transformam-se em fontes de esclarecimento. 
Entretenimento garantido.

Um Chimarrão com o Diabo

Marcos Scaldelai – Gente – O autor, executivo re-
nomado, resolveu inspirar postulantes a vencedores. 
Literalmente, abriu seu cofre benfazejo, carregado 
de boas dicas, para criar, com seus bons e profun-

dos conhecimentos advindos de vasta e profunda experiência, 
ensinamentos que servirão de   sustentáculos às empresas e 
seus administradores. Não há uma página sem vigoroso holofote 
voltado a soluções, pessoais e profissionais. Em suma , verda-
deira cartilha exitosa, com caminhos factíveis palmilhados a 
serem percorridos para uma trajetória de sucesso. Oportuno!

Líder Pronto para Tudo

Isa Colli – Alexandre Ostan (Ilustr) – Colli 
Books – O primeiro cenário desta interessante ficção 
é o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Os animais 
ali aprisionados, reuniram-se sob o comando de 

Lincoln, um combativo chipanzé, para combinar uma fuga em 
massa. O segundo, também dotado de gravidade é o incêndio 
no Museu Imperial, motivado por pura prevaricação de seus 
administradores. Uma ótima estória lastreada numa terrível 
realidade, que fará com que os infantes alfabetizados, adqui-
ram consciência dos deveres com a natureza e história, sendo 
imbuídos para participação em eventos voltados à preservação 
da natureza, sua fauna e flora, bem como aos fatos históricos 
que os rodeiam. Necessário.

Incêndio no Museu

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A Receita Federal está 
de olho no seu PIX

O PIX, sistema que permite transferências e pagamentos eletrônicos a qualquer hora do dia, já responde 
por mais da metade das transferências bancárias, segundo dados do Banco Central

também registradas, e os do-
cumentos comprobatórios, 
guardados”, esclarece. 

As pessoas jurídicas, 
tanto optante pelo Simples 
quanto pelo Lucro Presu-
mido ou Real, a partir de 
agora, para o esclarecimen-
to de qualquer questiona-
mento, será fundamental 
o balanço contábil dessas 
empresas, além da decla-
ração de imposto de renda 
jurídica bem detalhada e 
conciliada com os dados 
contábeis. Apesar de não 
poder examinar as trans-
ferências individuais dos 
contribuintes feitas pelo 
Pix, por TED ou por DOC, a 
Receita recebe das institui-
ções financeiras os valores 
globais consolidados das 
movimentações financeiras 
dos contribuintes.

“Com isso, a Receita já 
possui acesso à movimen-
tação financeira e saldos 
dos contribuintes que são 
declarados pelas próprias 
instituições financeiras ao 
Fisco sem detalhar se fo-
ram feitas por TED, DOC e 
agora pelo Pix”, completa. A 
Receita Federal por meio de 
uma IN “lei” que ela mesma 
criou tem acesso a tudo e a 
todas operações.

(*) - Formado pela Universidade de 
Ribeirão Preto, com especialização 

em Direito Tributário, é CEO do Grupo 
Marins, que atua na gestão, consultoria 

e auditoria de recursos financeiros, 
patrimoniais e questões tributárias.
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um imposto similar à antiga 
CPMF”. 

Segundo o especialista, na 
verdade, o Leão usa todos os 
agentes financeiros, segura-
doras, bancos, corretoras, 
fundos de aposentadoria, 
entre outros, para saber toda 
a movimentação financeira 
de cada CNPJ ou CPF. A in-
formação é mensal e envolve 
movimentações superiores a 
R $2.000 para pessoa física 
e  R $5.000 para as pessoas 
jurídicas. 

“As consequências dessa 
medida para as pessoas 
honestas é o risco de malha 
fina ou questionamento da 
Receita sobre movimen-
tações ou saldos errados, 
informados por descuido 
ou engano. Quem sonegar 
impostos terá de justificar 

o patrimônio descoberto e 
provavelmente terão que 
arcar com os custos dos im-
postos e multas, que chegam 
a triplicar o valor original”, 
afirma. O advogado fez re-
comendações para que não 
se caia por descuido ou sem 
má fé na malha fina. 

“É importante manter con-
sigo controles como talões 
de cheques, Docs, Teds e 
extratos bancários mensais, 
cópias das declarações de IR, 
comprovantes de pagamen-
tos a terceiros, extratos de 
cartões de crédito, informes 
de rendimentos do empre-
gador etc. Mantenha-os 
por pelo menos seis anos. 
As transferências entre 
familiares, dependentes ou 
não, ou a qualquer outra 
conta corrente, deverão ser 

Enel inicia operação 
do maior parque eólico 

da América do Sul
Ansa/reprodução

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171
www.netjen.com.br

Conrado Navarro (*)     

Criada em 1861 por Dom 
Pedro II, a caderneta de 
poupança é a aplicação 
preferida dos brasileiros 
há muito tempo, mas isso 
vem mudando. Será que faz 
sentido guardar dinheiro na 
poupança em pleno ano de 
2021? De acordo com Raio 
X do Investidor, edição 
2020, compilado pela Anbi-
ma, a poupança se mantém 
como o produto preferido 
dos investidores, mas vem 
perdendo participação: 
84% deixaram os recursos 
na caderneta em 2019, en-
quanto 88% optaram pelo 
produto em 2018.

E as demais aplicações e 
opções de investimento? A 
distância para a poupança 
é gritante. Na sequência, 
aparecem os fundos de in-
vestimento (6%), seguidos 
dos títulos privados (5%), 
dos planos de previdência 
(5%), títulos públicos (4%) 
e ações (3%). A bolsa de 
valores vem ganhando 
adeptos, principalmente 
depois da queda da Selic, é 
um investimento conheci-
do de muita gente, mas que, 
na prática, atrai poucos 
brasileiros. Considerando 
o nível médio de renda do 
brasileiro e nossa situação 
econômica, somos um país 
conservador.

Embora perdendo participação, a poupança se mantém como o 
produto preferido dos investidores.

Poupança ainda é o investimento 
mais usado pelo brasileiro

fim, é comum notar muitos 
brasileiros apontando a 
segurança como um fator 
chave para não tirar o di-
nheiro da poupança. 

Sim, o dinheiro aplicado 
nela tem garantia do Fun-
do Garantidor de Crédito 
(FGC) até R$ 250 mil por 
CPF, por instituição (até o 
máximo de R$ 1 milhão), 
mas outras opções também 
têm ou são ainda mais 
seguras. Mais seguras? 
Sim, como é o caso dos 
títulos públicos. Quem tem 
parte de seu patrimônio 
em títulos emitidos pelo 
governo federal, financia 
o crescimento do país – e 
nunca demos calote na 
dívida interna. O Tesouro 
Nacional representa nossa 
economia como um todo e 
o governo não honrar sua 
dívida pública seria uma 
catástrofe (o mercado não 
trabalha com esse cenário).

Assim, é possível ter mais 
rentabilidade, com igual ou 
mais segurança, experi-
mentando novas aplicações 
e produtos financeiros 
oferecidos por fintechs e 
outras instituições. O cli-
chê “saia da sua Zona de 
Conforto” também se aplica 
aos investidores.

(*) - É sócio e especialista em 
finanças pessoais na fintech Grão 

(www.grao.com.br).

A boa notícia é que o bra-
sileiro vem aprendendo mais 
sobre educação financeira, 
o que significa que também 
aprendeu a guardar mais 
dinheiro. Em 2019, menos 
da metade dos brasileiros 
(44%) tinha algum saldo 
aplicado em produtos de 
investimento em 2019, algo 
em torno de 42 milhões de 
pessoas. Esse número é 
maior do que o verificado em 
2018, quando 42% aplicavam 
em produtos de investimen-
to. Se estamos aprendendo a 
guardar, vale também refor-
çar a concorrência e as novas 
opções de aplicação como 
outra conquista relevante. 
As fintechs, por exemplo, 
vieram para ficar!

A poupança é popular, mas 
está longe de ser a melhor 
alternativa de investimento 
conservador: ela rende, ao 
ano, 70% da Selic e, mes-

mo com liquidez imediata, 
o dinheiro precisa “fazer 
aniversário” (ficarem 30 
dias aplicados) para que os 
rendimentos sejam efetiva-
mente adicionados ao prin-
cipal. Há quem defenda que 
a comodidade é a principal 
vantagem da poupança. Ela é 
fácil de usar, está disponível 
e toda instituição financeira 
a oferece. É verdade, mas as 
fintechs já oferecem facili-
dades, experiência de uso e 
funcionalidades que satisfa-
zem estas expectativas en-
tregando mais rentabilidade.

Mas e o investimento míni-
mo para começar em outras 
aplicações melhores que a 
poupança? A resposta para 
esta pergunta também não 
é mais um problema. Apli-
cações a partir de R$ 1 são 
realidade no universo das 
fintechs, com retorno melhor 
que o da velha caderneta. Por 
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