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GOVERNO SABOTA 
EMPREGO DOMÉSTICO

Acabou a dedução do pagamento  
dos salários das domésticas.  
Por Marcos de Oliveira, Página 2

INFLAÇÃO ESFRIA NO 
VERÃO

Se IPCA de fevereiro vier abaixo de 0,8%, 
poderá confirmar dinâmica inflacionária 
moderada. Por Joaquim Levy, página 2

VIÚVA CLICQUOT  
E O CHAMPANHE

Um dos seus empregados propôs 
um método que deu origem à rémua-
ge. Por Miriam Aguiar, página 4

Comércio 
exterior da China 
passa de US$ 6 
tri em 2021

Pequim - Apesar da pandemia 
ter afetado negativamente o co-
mércio global, a China ultrapas-
sou a casa dos US$ 6 trilhões no 
comércio exterior em 2021. O 
total do comércio de mercadorias 
foi de US$ 6,05 trilhões, aumen-
to de US$ 1,4 trilhão em relação 
ao ano anterior, informou nesta 
sexta-feira a Administração Geral 
das Alfândegas (AGA).

Segundo a agência Xinhua, o 
volume de comércio em iuanes au-
mentou 21,4% ano a ano para 39,1 
trilhões de iuanes, com as expor-
tações subindo 21,2% para 21,73 
trilhões de iuanes e as importações 
crescendo 21,5% para 17,37 tri-
lhões de iuanes. “A China tem es-
tado na vanguarda do desenvolvi-
mento econômico e da resposta à 
pandemia em todo o mundo, man-
tendo um rápido crescimento no 
comércio exterior, que registrou um 
recorde em volume e um progres-
so constante em qualidade” disse o 
porta-voz da AGA, Li Kuiwen.

O país registrou um crescimen-
to constante do comércio com 
todos os seus cinco maiores par-
ceiros comerciais.

As importações e exportações 
da China com a Asean, a União 
Europeia, e os Estados Unidos 
aumentaram 19,7%, 19,1% e 
20,2%, respectivamente, enquan-
to seus comércios com o Japão 
e a República da Coreia subiram 
9,4% e 18,4%.

Ao mesmo tempo, o comércio 
do país com as economias envolvi-
das na Iniciativa do Cinturão e Rota 
registrou aumento de 23,6%, um 
ritmo acima da média. Página 3

Cortes no Casa Verde e Amarela 
deixam de gerar 365 mil empregos

Amazonas, Ceará 
e Rio encabeçam 
queda na 
indústria

Entre as 15 regiões que tiveram 
a produção industrial pesquisada 
pelo IBGE, oito apresentaram 
queda na passagem de outubro 
para novembro de 2021. É o que 
revelam dados da Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM Regional), di-
vulgada nesta sexta-feira, no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE).

No período, o índice nacional 
variou -0,2%. Os maiores recuos 
ocorreram no Amazonas (-3,5%), 
Ceará (-2,5%) e Rio de Janeiro 
(-2,2%). As maiores altas foram 
em Mato Grosso (14,6%), Santa 
Catarina (5%) e Pará (3,5%).

Segundo o gerente da pesqui-
sa, Bernardo Almeida, o Rio de 
Janeiro teve a maior influência 
no resultado nacional, com que-
da após acumular ganho de 1,5% 
em três meses de resultados posi-
tivos. “Esse recuo é atribuído ao 
impacto negativo dos setores de 
derivados do petróleo, de meta-
lurgia e da indústria farmacêutica. 
O Amazonas é a segunda maior 
influência negativa, em função, 
principalmente, da queda do setor 
de bebidas. A Bahia teve o ter-
ceiro maior peso graças ao baixo 
desempenho do setor de celulose 
e de outros produtos químicos”, 
explicou.

A queda na Bahia veio após 
dois meses de alta, quando acu-
mulou ganho de 5,4%.

A principal influência positiva 
veio de São Paulo, com a expansão 
de 1% puxada pelo desempenho 
do setor de veículos, que tem peso 
de 16,1% na indústria paulista. O 
estado responde por 34% da pro-
dução industrial nacional e teve 
cinco meses seguidos de resulta-
dos negativos, com perda acumu-
lada de 7,9%. “O estado está 3,6% 
abaixo do patamar pré-pandemia 
e 25,1% abaixo do seu patamar 
mais elevado, atingido em março 
de 2011”, disse Almeida.

A segunda maior influência posi-
tiva vem de Santa Catarina, puxada 
pelos setores de vestuário e de má-
quinas e equipamentos, após dois 
meses de queda e perda acumulada 
de 6,3%. De acordo com o IBGE, 
o resultado quase elimina as perdas 
de resultados anteriores no estado.

Almeida disse, ainda, que o cres-
cimento de dois dígitos de Mato 
Grosso ocorreu graças ao bom de-
sempenho do setor de alimentos, 
com a retomada de importantes 
unidades produtivas que estavam 
paralisadas e a melhora nas expor-
tações das carnes com o fim do em-
bargo chinês. 

Vendas do comércio varejista 
cresceram 0,6% em novembro
De janeiro a novembro, varejo acumula alta de 1,9%

As vendas do comércio va-
rejista no Brasil subiram 
0,6% em novembro de 

2021, após registrar 0,2% em outu-
bro. Mesmo assim, cinco das oito 
atividades pesquisadas tiveram ta-
xas negativas no mês. O varejo acu-
mula alta de 1,9% até novembro e 
nos últimos 12 meses, também até 
novembro, cresceu 1,9%. Os dados 
são da Pesquisa Mensal de Comér-
cio (PMC), divulgada nesta sexta-
-feira pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa mostra que o avan-
ço de 0,9% no volume de vendas 
da atividade de hipermercados, 
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo con-
tribuiu para o resultado do vare-
jo em novembro. “É a principal 
contribuição para o peso total, 
essa variação no campo positi-
vo”, disse o gerente da pesquisa, 
Cristiano Santos.

Também houve crescimento 
de vendas nos artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (1,2%) 
e outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (2,2%). Em movi-
mento contrário, o volume de 
vendas de móveis e eletrodomés-
ticos caiu 2,3%, como também 
em tecidos, vestuário e calçados 
(1,9%), combustíveis e lubrifi-
cantes (1,4%) e livros, jornais, 
revistas e papelaria (1,4%). O 
segmento equipamentos e ma-
terial para escritório, informáti-
ca e comunicação teve queda de 
0,1%, o que, segundo o IBGE, 
apontou estabilidade.

Cristiano Santos lembrou que 
em 2021 a Black Friday foi mui-
to menos intensa, em termos de 
volume de vendas, do que a do 
ano anterior. Em 2020, o perí-
odo de promoções foi melhor, 
especialmente para as maiores 

cadeias do varejo, disse. “Isso 
se deve, em parte, pela inflação, 
mas também por uma mudan-
ça no perfil de consumo, já que 
algumas compras foram realiza-
das em outubro ou até mesmo 
no primeiro semestre, quando 
houve maior disponibilidade de 
crédito e o fenômeno dos des-
contos. Isso adiantou de certa 
forma a Black Friday para algu-
mas cadeias”.

Também em novembro, o vo-
lume de vendas do comércio vare-
jista ampliado, que inclui veículos, 
motos, partes e peças e material 
de construção, cresceu 0,5%. De 
acordo com a pesquisa, o resul-
tado foi influenciado pelas taxas 
positivas de veículos, motos, par-
tes e peças (0,7%) e material de 
construção (0,8%), após terem 
registrado resultados negativos do 
mês anterior, de 0,4% e 0,8%, res-
pectivamente.

E não arrecada R$ 1,2 bi da Previdência e FGTS

Os gastos públicos com 
os programas habita-
cionais no Brasil sofre-

ram corte de 98% no último ano. 
De acordo com o estudo “Impac-
tos Econômicos dos Cortes no 
Programa Casa Verde e Amarela”, 
encomendado por entidades da 
indústria da construção, a média 
de gastos com programas como 
o Minha Casa Minha Vida foi de 
R$ 11,3 bilhões ao ano entre 2009 
e 2019. Já em 2021, o orçamen-
to para o programa Casa Verde 
Amarela foi de R$ 27 milhões.

De acordo com o levantamen-
to, o impacto deste corte reper-
cute negativamente na geração de 
empregos diretos e indiretos, na 
geração de renda, na arrecadação 
fiscal, no efeito multiplicador em 
outros setores e no combate ao 
déficit habitacional, que já ultra-
passa os 5,9 milhões de imóveis 
no país.

“Utilizando matrizes insumo-
-produto, atualizadas para o ano 
de 2018 (último disponível) o país, 
ao deixar de investir no segmen-
to da construção R$ 11,3 bilhões, 
deixou de gerar 365.040 ocupa-
ções, de arrecadar R$ 2,8 bilhões 

em impostos e impediu o cres-
cimento do valor adicionado da 
economia brasileira em R$ 16,2 
bilhões. Também impediu o cres-
cimento da massa salarial em R$ 
5,7 bilhões de salários e R$ 1,2 bi-
lhão de arrecadação da previdên-
cia social e do Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço (FGTS)”, 
diz o estudo.

O secretário regional de Edu-
cação do Internacional de Tra-
balhadores da Construção e da 
Madeira (ICM), Nicolás Menas-
sé, afirmou que a situação é alar-
mante. “O déficit habitacional 
vem subindo e hoje está em qua-
se seis milhões de lares. Se você 
multiplica por quatro, que é a 
média dos integrantes das famí-
lias brasileiras, são 24 milhões de 
brasileiros que estão com déficit 
habitacional. Além disso, vivem 
em moradias precárias e gastam 
mais de 30% do salário em habi-
tação”, ressaltou.

Segundo o estudo, moradias 
com déficit habitacional são aque-
las constituídas de materiais im-
próprios e/ou improvisados, com 
excesso de pessoas que coabitam 
ou poucos cômodos para muitos 

moradores ou quando famílias 
comprometem um valor excessi-
vo de sua renda com aluguel.

As regiões brasileiras com 
maiores números de déficit são a 
Sudeste e a Nordeste – por conta 
da grande concentração popula-
cional. Juntas, somam quase 70% 
do total. A região Norte apare-
ce em terceiro lugar, seguido do 
Sul e do Centro-Oeste. O estudo 
mostra que quando observada a 
proporção do déficit habitacional, 
em relação ao total de domicílios 
permanentes das respectivas re-
giões, a região Sul é a que possui 
menor participação, com apenas 
5,6% em 2019. “Por outro lado, a 
região Norte é a que possui maior 
participação de domicílios precá-
rios em relação ao seu total, com 
12,9% em 2019. Portanto, mais 
de um em cada dez domicílios na 
região são precários”, aponta o es-
tudo.

O levantamento concluiu que 
além da queda do gasto do gover-
no federal com políticas habita-
cionais, ainda há a perspectiva de 
deterioração, por conta do empo-
brecimento da população e do au-
mento do custo da moradia.
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Inflação esfria no verão

7 mentiras contadas sobre a Lei Rouanet

Por Joaquim Levy*

A divulgação do IP-
CA de dezembro de 
2021 deu sinais en-

corajadores de que o verão 
de 2022 será de menos in-
flação. Assim como o tem-
po, a inflação sempre guar-
da surpresas. Mas, depois 
de fechar muito acima do 
limite superior do intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual (p.p.) em torno 
da meta, a inflação apresen-
ta perspectivas melhores no 
ano que começa.

Como o Banco Central 
enfatizou na carta aberta 
publicada em 11 de janeiro, 
o aumento do preço do pe-
tróleo explica muito de por 
que a inflação ficou tão aci-
ma do teto em 2021. Alguns 
problemas em insumos in-
ternacionais como chips 
para automóveis e a falta 
d´água no Brasil também 
empurraram os preços de 
forma excepcional.

O preço da gasolina e do 
gás de cozinha contribuiu, 
junto com o do etanol, com 
mais de 3 pontos percen-
tuais (p.p.) para o aumento 

do IPCA. A energia elétrica 
com 1 p.p. e os automóveis 
com ¾ p.p.. Comida e ser-
viços, por seu lado, cres-
ceram bem menos que a 
média dos preços. O risco 
da inflação ultrapassar em 
muito a meta de 2021, só 
foi percebido na metade do 
ano passado.

Como o presidente do 
BC notou, a previsão do 
Copom em setembro de 
2020 era de que os preços 
subiriam menos de 3% em 
2021, quando eles acabaram 
subindo 10,06%.

O preço do petróleo ao 
longo de grande parte de 
2021, à medida que a eco-
nomia mundial se recupe-
rou da primeira onda de Co-
vid-19, graças à vacinação e 
renovados impulsos fiscais, 
se acomodou apenas mais 
para o final do ano, com a 
onda da variante Ômicron.

A variante também de-
ve ter contribuído para a 
moderação dos preços dos 
itens de Serviços, refleti-
da na surpresa baixista nos 
itens de Alimentação fora 
de Casa e Consertos de Au-
tomóveis. Com isso, a varia-

ção do IPCA em dezembro 
de 2021 ficou em 0.73%, a 
menor variação mensal no 
segundo semestre, apesar 
de a inflação tradicional-
mente acelerar no final do 
ano. Assim, os principais 
núcleos da inflação caíram 
mais de 1 p.p. na sua média 
de 3 meses dessazonalizada 
e anualizada, indo de 9,53% 
para 8,43%, abrindo nova 
perspectiva para os próxi-
mos meses.

A queda de alguns preços 
administrados e de Servi-
ços, além da permanência 
de vários preços em nível 
alto, mas estável, pode levar 
a inflação de janeiro a ficar 
abaixo de 0.5%, o que é um 
valor bastante baixo, quan-
do se leva em conta a varia-
ção do IPCA na maioria dos 
começos de ano. A equipe 
de macroeconomia do Ban-
co Safra já identificou que o 
item Passagens Aéreas deve 
cair, assim como as presta-
ções dos planos de saúde.

Alguns itens vão aumen-
tar, como o IPVA e a pró-
pria gasolina, a qual sofreu 
um reajuste na refinaria na 
segunda semana do mês. A 

transmissão desse reajuste, 
porém, deve impactar ape-
nas parcialmente o IPCA de 
janeiro, ficando o resto pa-
ra o índice de fevereiro. O 
preço dos Bens Industriais 
também deve aumentar 
moderadamente, enquanto 
a alta dos alimentos in na-
tura dependerá dos efeitos 
das chuvas excessivas em 
algumas localidades e da 
falta delas em outras. Mas, 
no conjunto o primeiro mês 
sinaliza mais um mês de in-
flação relativamente branda.

Olhando para o verão 
como um todo, os preços 
no setor de educação te-
rão destaque em fevereiro. 
O item Cursos Regulares 
sofreu um reajuste peque-
no em 2021 e poderá tra-
zer surpresas altistas com 
a normalização das aulas, 
ainda que os dados prelimi-
nares não corroborem essa 
preocupação.

O aumento do salário-
-mínimo no começo do 
ano também pode afetar o 
preço de outros Serviços, 
apesar da fragilidade do 
mercado de trabalho, onde 
o nível de ocupação ainda 

está menor do que antes da 
pandemia, e da fraqueza da 
renda média real do traba-
lho, mesmo depois do rea-
juste dos salários.

Assim, e considerando o 
aumento do endividamento 
das famílias nos últimos 18 
meses, é provável que o po-
der de compra dos consumi-
dores caia, freando a inflação 
e permitindo um aumento 
do IPCA de apenas 0,8% em 
fevereiro. A inflação de mar-
ço está projetada em 0,46%, 
levando a variação mensal 
média do IPCA no primei-
ro trimestre a apenas 0,57%. 
Esse número ainda parece 
bem acima do necessário 
para viabilizar uma inflação 
dentro do intervalo de tole-
rância em 2022.

Mas, considerando os 
padrões sazonais, esses são 
números de um primeiro 
trimestre de baixa inflação, 
que poderá ser seguido 
por um segundo trimestre 
com inflação mensal mé-
dia próxima a 0,25% e uma 
segunda metade do ano de 
0,37%. Nesse cenário, a va-
riação acumulada do IPCA 
sobre doze meses converge 

para 4,7% ao final de 2022, 
se não houver uma dispa-
rada do preço do petróleo 
para US 100/barril ou forte 
desvalorização cambial por 
razões domésticas.

O esfriamento da infla-
ção nesse verão pode não 
estar evidente ao tempo da 
primeira reunião do Copom 
em 2022, que deve ocorrer 
em 2 de fevereiro, quando 
apenas as prévias do IPCA 
de janeiro estarão dispo-
níveis. Mas ele poderá ser 
confirmado se a variação do 
IPCA de fevereiro divulga-
da nas vésperas da segunda 
reunião em 16 de março vier 
abaixo de 0,8%. Nesse caso, 
aumentaria a convicção de 
uma dinâmica inflacionária 
moderada para todo 2022, 
sugerindo que a decisão de 
anunciar o fim do ciclo de 
aperto da política monetária 
estaria madura.

Joaquim Levy é diretor de Estratégia 
Econômica e Relações com Mercados 

no Banco Safra. Ex-ministro da 
Fazenda, ex-presidente do BNDES, 

é engenheiro naval.

*Com Matheus Rosignoli

Por Nichollas 
Alem.

Volta e meia encon-
tro pessoas postan-
do algum meme ou 

crítica sobre a Lei Rouanet 
em redes sociais. A discus-
são pode ter começado pe-
los mais diferentes motivos, 
mas é muito comum que 
alguém apareça para falar 
isso ou aquilo dessa nor-
ma. De modo intencional 
ou não, muitas mentiras são 
contadas e a desinformação 
parece ser a regra quando 
tratamos desse assunto. Por 
esse motivo, achei que seria 
legal começar o ano com 7 
perguntas e respostas sobre 
a Lei Rouanet a partir dos 
absurdos e sandices que leio 
e escuto por aí. Vamos lá?

A Lei Rouanet é uma 
invenção do PT / da es-
querda?

Pelo contrário, a Lei 
Rouanet está mais próxi-
ma do espectro político da 
direita. Durante o Gover-
no Collor, o Ministério da 
Cultura e outras entidades 
que atuavam na área foram 
fechados. Tratou-se de um 
movimento neoliberal de 
diminuição da participação 
do Estado no campo da 
cultura. Em contrapartida 
a esta desestruturação das 
políticas vigentes, foi cria-
do o Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac) 
pela Lei 8.313/91, a famosa 
Lei Rouanet.

Um dos instrumentos 
que a Rouanet trouxe é 

um incentivo fiscal para 
patrocinadores e doado-
res de projetos culturais. A 
proposta é estimular que o 
mercado participe mais no 
financiamento da cultura 
– diminuindo o protago-
nismo do Estado. Por esse 
motivo, podemos dizer que 
a Lei 8.313/91 foi idealiza-
da mais em uma perspectiva 
de direita (liberal) do que de 
esquerda.

A Lei Rouanet dá di-
nheiro para artistas?

Errado! A Lei Rouanet 
prevê três instrumentos de 
financiamento: Fundo Na-
cional da Cultura (FNC); 
Fundos de Investimento 
Cultural e Artístico (Ficart); 
e o mecenato. Normalmente, 
quando lemos alguma notí-
cia no jornal ou escutamos 
críticas sobre a Rouanet, es-
tão tratando especificamente 
desta última modalidade, ou 
seja, o mecenato. E como ele 
funciona?

Pessoas, empresas e en-
tidades sem fins lucrativos 
(como muitos museus, por 
exemplo) podem apresen-
tar um projeto cultural na 
Secretaria Especial de Cul-
tura. Esse órgão vai fazer 
uma análise de viabilidade 
técnica e orçamentária do 
projeto. Basicamente, o Po-
der Público quer saber se a 
proposta tem coerência, se 
“para de pé” e se está de 
acordo com as finalidades 
da legislação. Se tudo estiver 
certinho, a Secretaria auto-
riza a captação de recursos 
no mercado/na sociedade. 

Assim, o idealizador do 
projeto cultural vai procurar 
patrocinadores e doadores. 
Os apoiadores desses proje-
tos culturais aprovados po-
derão utilizar um inventivo 
fiscal proporcional ao valor 
patrocinado/doado, além 
de outros benefícios como 
exposição da marca, ingres-
sos para eventos, dentre ou-
tras, a depender do caso.

O responsável pelo pro-
jeto precisa gastar o dinhei-
ro captado de acordo com 
o orçamento aprovado pela 
Secretaria. A legislação pre-
vê inclusive certos limites 
para cada rubrica (cada li-
nha do orçamento), de mo-
do que não é possível pegar 
todo dinheiro e gastar com 
apenas um favorecido/um 
artista. Portanto, no mece-
nato da Lei Rouanet, não 
é o Estado que dá dinheiro 
diretamente aos artistas. Do 
ponto de vista técnico, cha-
mamos estes recursos de 
gasto público indireto, jus-
tamente porque são decor-
rentes de incentivos fiscais.

A Lei Rouanet tira re-
cursos da saúde, educa-
ção etc.?

Não exatamente. Co-
mo explicamos acima, o 
mecenato na Lei Rouanet 
funciona com incentivos 
fiscais. O Estado deixa de 
arrecadar com tributos (no 
caso, o Imposto de Renda) 
para fomentar determinado 
setor. Nesse sentido, abre-
-se mão de uma receita que 
não necessariamente iria 
para uma área como saúde 

ou educação. Além disso, 
devemos ressaltar que a cul-
tura sempre recebeu par-
ticipações minúsculas do 
orçamento federal. Para se 
ter uma ideia, a Receita Fe-
deral estimou que os gastos 
tributários com a Lei Roua-
net (ou seja, o que o Estado 
deixaria de arrecadar com 
o imposto) representavam 
apenas 0,51% do total de 
renúncias fiscais para 2019.

Bolsonaro acabou com 
a Lei Rouanet?

Não. A Lei Rouanet con-
tinua vigente. Do ponto de 
vista legal, durante a sua 
gestão foram feitas duas atu-
alizações importantes: a Ins-
trução Normativa 2/2019 e 
o Decreto 10.755/21. Este 
último será objeto de análise 
de constitucionalidade por 
trazer algumas mudanças 
questionáveis no programa. 
Porém, um ponto impor-
tante a ser observado está 
no histórico captação de re-
cursos. Mais precisamente, a 
captação na Rouanet conti-
nuou subindo, inclusive, em 
níveis mais elevados do que 
na era do governo petista.

Fonte: sistemas.cultura.
gov.br/, consulta realizada 
em 4/1/2022

O Governo Bolsonaro 
pode escolher não apro-
var projetos de inimigos 
políticos ou críticos?

Não pode. Realmente, 
há relatos de perseguição 
ideológica e sucateamento 
da administração na atual 
gestão. Porém, a própria Lei 
Rouanet prevê o seguinte: 

“Art. 39. Constitui crime, 
punível com a reclusão de 
dois a seis meses e multa de 
vinte por cento do valor do 
projeto, qualquer discrimi-
nação de natureza política 
que atente contra a liberda-
de de expressão, de ativida-
de intelectual e artística, de 
consciência ou crença, no 
andamento dos projetos a 
que se refere esta Lei.” Para 
quem acha que, realmente, 
“fulano” ou “beltrano” não 
deveria receber, basta refle-
tir que governos mudam. 
Logo, um instrumento de 
fomento à cultura não po-
de estar sujeito às visões 
subjetivas da administração 
pública. Por esse motivo, é 
muito importante aprimo-
rar e fortalecer as instâncias 
democráticas e independen-
tes de avaliação de projetos 
dentro do Programa.

Os artistas desviam re-
cursos da Lei Rouanet?

Não! A Lei Rouanet é 
uma das políticas baseadas 
em incentivos fiscais mais 
transparentes. Isso aconte-
ce porque o proponente (o 
idealizador ou “dono” do 
projeto) precisa gastar os 
recursos de acordo com o 
orçamento aprovado pela 
Secretaria. No final do pra-
zo de execução, ele precisa 
prestar contas e enviar os 
comprovantes de que gas-
tou corretamente os recur-
sos. É claro que existem 
desvios, como qualquer 
outra política ou iniciativa 
– seja ela pública ou priva-
da – mas isso é uma peque-

na parcela dos milhares de 
projetos culturais apoiados 
na Rouanet.

Os recursos vão para 
quem merece?

Essa é uma boa discus-
são. A Lei Rouanet não foi 
pensada para que os proje-
tos culturais fossem filtra-
dos/reprovados com base 
em critérios como “o artista 
ser famoso” ou “o projeto 
ter capacidade de se finan-
ciar sozinho“. Desse modo, 
qualquer proposta que se 
enquadre dentro de requisi-
tos legais mais objetivos de 
viabilidade técnica e orça-
mentária (potencialmente) 
pode ser aprovada. Caberá 
ao mercado, na condição de 
patrocinador/doador, deci-
dir “quem merece ou não” 
receber este apoio.

Isso realmente gera algu-
mas distorções, por exemplo, 
a concentração da captação 
de recursos em certos seg-
mentos artísticos e regiões do 
Brasil como o Sudeste. Aliás, 
o próprio governo estuda 
medidas para tentar enfren-
tar o assunto. Essa questão 
envolve uma discussão muito 
mais estrutural do Programa. 
Devemos refletir se o proble-
ma está nele ou na ausência 
de outros mecanismos que 
possam balancear essas dis-
torções.

Nichollas Alem é fundador e 
presidente do Instituto de Direito, 

Economia Criativa e Artes – IDEA, 
advogado na BS&A Advogados e 

membro da Associação Brasileira de 
Propriedade Intelectual.
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Governo sabota  
emprego doméstico

O emprego doméstico foi um dos segmentos mais 
prejudicados com a pandemia. Não só pelo 

empobrecimento dos empregadores, já que muitos 
perderam renda, mas também pelo descaso do Poder 
Executivo. O governo acabou com a dedução do 
pagamento dos salários do empregado doméstico, 
retirando assim um estímulo à manutenção do contrato 
com carteira de trabalho.

A dedução do pagamento do INSS na Declaração 
Anual de Ajuste de Imposto de Renda poderia ser um 
estímulo. O Projeto de Lei 1766/2019, que foi aprovado 
no Senado Federal, espera a votação na Câmara dos 
Deputados desde dezembro de 2019.

Segundo Mario Avelino, presidente do Instituto 
Doméstica Legal, existem mais 2 PLs que criam estímulos 
às melhorias do emprego doméstico, mas infelizmente 
estão parados no Congresso Nacional.

Um é o PL 2058/2021 que altera a Lei 14.151/2021, 
que não permite a empregada gestante ter o trabalho 
presencial, mas quem paga o salário é o empregador 
doméstico. Aprovado na Câmara, mas modificado no 
Senado, voltou para a primeira e aguarda ser votado.

Para Avelino, a recriação do Redom, para 
refinanciamento da dívida do INSS do empregador 
doméstico, que foi aprovado na Lei Complementar 
150/2015, mas que foi boicotado pelo Ministério da 
Fazenda na época, também beneficiaria o setor.

Artigo 221 da Constituição

Nessa época do ano, quando o Big Brother Brasil 
começa a ficar onipresente, o saudoso jornalista Sergio 
Barreto Motta – que durante anos ocupou este espaço 
no Monitor Mercantil – lembrava que o artigo 221 da 
Constituição determina: “A produção e a programação 
das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes 
princípios: I – preferência a finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas; II – promoção da 
cultura nacional (…); IV – respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família.”

Mesmo após a maquiagem das edições mais recentes 
– com menos espaço para músculos bombados, bundas 
e peitos siliconados – o BBB está longe de cumprir o que 
determina a Constituição.

Não, não se trata de uma crítica elitista de quem não 
aceita manifestações populares, mas a constatação de 
que o fato de ser popular não significa passaporte para 
qualidade, nem álibi para defender o indefensável. Se for 
essa a única métrica, justifica-se até a eleição de Bolsonaro.

01

Todo o Rio de Janeiro se uniu contra a fórmula de 
concessão do Aeroporto Santos Dumont que o Governo 
Federal tenta impingir. Todo? Não, o 01, filho senador 
Flávio Bolsonaro, defende manter o edital. Não deve ser 
pelo desejo de aperfeiçoar a ponte aérea Rio–Brasília.

Rápidas

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) 
completa 70 anos em 15 de outubro e lança, em janeiro, 
uma série de ações comemorativas. A largada é com a live 
“IMPA 70 anos: passado, presente e futuro”, via YouTube 
(youtu.be/gcRrloNwePk), terça-feira (18), às 14h *** 
Carlos Neder é o novo gerente Comercial da Korsa *** 
O autoteste ainda não está liberado, mas Lach, do Jardim 
Botânico (RJ) já tem a autocoleta para Covid-19. O 
paciente recebe o kit em casa, colhe o material e envia a 
amostra para o laboratório.

Sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16 e 17 de janeiro de 2022

China: comércio exterior 
ultrapassa US$ 6 tri
O comércio exterior 

da China subiu 
mais um degrau 

em 2021, ultrapassando 
US$ 6 trilhões pela primei-
ra vez, apesar da pandemia 
de Covid-19 continuar pe-
sando no comércio global, 
mostraram dados oficiais 
na sexta-feira. O comércio 
total de mercadorias US$ 
6,05 trilhões, aumento de 
US$ 1,4 trilhão em relação 
ao ano anterior, segundo a 
Administração Geral de Al-
fândegas (GAC).

O volume de comércio 
em termos de iuanes au-
mentou 21,4% ano a ano, 
para 39,1 trilhões de iuanes, 
com exportações subindo 
21,2%, para 21,73 trilhões 
de iuanes, e importações, 
21,5%, para 17,37 trilhões 
de iuanes.

Em 2021, as compras da 
China de produtos inter-
mediários e de consumo 
no exterior aumentaram 
24,9% e 9,9%, respectiva-
mente, em relação a um 
ano atrás em 2021, mos-
tram os dados do GAC. As 
importações do país repre-
sentaram 12,1% do total 
mundial nos três primei-
ros trimestres de 2021, um 
aumento de 0,5 ponto per-
centual em relação ao ano 
anterior. “A abertura mais 

ampla da China permitiu 
que o mundo desfrutasse 
de mais dividendos de seu 
crescimento econômico e 
consumo próspero”, dis-
se Li Kuiwen. O país se 
tornou o segundo maior 
importador do mundo em 
2009.

Os dados de sexta-feira 
também aumentaram a evi-
dência de uma economia 
chinesa resiliente e tran-
quilizaram os investidores 
e observadores globais de 
que o país continua sen-
do um poderoso motor de 
crescimento e desenvolvi-
mento global.

As exportações dinâmi-
cas tornaram-se um pilar 
da economia da China, 
disse Zhang Zhiwei, eco-
nomista-chefe da Pinpoint 
Asset Management. O co-
mércio exterior da China 
atingiu a marca de 4 tri-
lhões de dólares em 2013 
e ultrapassou 5 trilhões e 6 
trilhões de dólares de uma 
só vez em 2021. O incre-
mento comercial no ano 
passado equivale ao volu-
me total em 2005.

Graças ao comércio di-
nâmico, esperava-se que a 
economia chinesa terminas-
se 2021 com uma nota forte 
e começaria bem este ano. 
Em suas últimas previsões, 

o Banco Mundial colocou 
o crescimento real do PIB 
da China para 2021 em cer-
ca de 8%, moderando leve-
mente em 2022 para 5,1% 
ainda sólidos.

“As exportações do pa-
ís permanecerão fortes no 
primeiro trimestre deste 
ano, pois a demanda global 
permanece robusta e a pan-
demia piora em muitos pa-
íses em desenvolvimento”, 
disse Zhang.

O Bureau Nacional de 
Estatísticas divulgará na 
segunda-feira uma série 
de indicadores econômi-
cos para 2021, incluindo o 
PIB do país, produção in-
dustrial, investimento em 
ativos fixos e vendas no 
varejo.

Apesar de um 2021 satis-
fatório, Li destacou que o 
comércio exterior da China 
enfrentará crescente incer-
teza e instabilidade este ano, 
pois a pandemia continua 
grave em todo o mundo e 
a recuperação da demanda 
global está desacelerando.

“Dadas essas dificulda-
des e desafios, devemos 
reconhecer que a econo-
mia da China é resiliente e 
seus sólidos fundamentos 
de longo prazo permane-
cerão inalterados, disse Li 
Kuiwen, expressando con-

fiança inabalável na estabili-
zação do comércio exterior.

O governo chinês divul-
gou novas diretrizes na ter-
ça-feira para aliviar as pres-
sões sobre as empresas de 
comércio exterior e manter 
as exportações e importa-
ções estáveis. As diretrizes 
detalham medidas, incluin-
do apoio fiscal e financeiro 
para empresas de comércio 
exterior, incentivos para 
novas formas de negócios e 
esforços para aliviar os ris-
cos da cadeia de suprimen-
tos e aumentar ainda mais a 
liberalização e facilitação do 
comércio.

Também uma boa notícia 
para os esforços da China 
para manter o crescimento 
do comércio, o acordo Re-
gional Comprehensive Eco-
nomic Partnership (RCEP), 
assinado por 15 países da 
Ásia-Pacífico, incluindo 
a China, entrou em vigor 
em 1º de janeiro, criando o 
maior bloco comercial do 
mundo.

As importações e expor-
tações da China com os ou-
tros 14 membros da RCEP 
combinadas aumentaram 
18,1% ano a ano, para 12,07 
trilhões de iuanes em 2021, 
representando 30,9% do 
comércio exterior total do 
país.

Covid-19 fecha 478 agências bancárias em SP

O total de 478 agên-
cias bancárias fo-
ram fechadas na 

última semana, desde sexta-
-feira passada, por causa de 
casos de covid-19 entre os 
funcionários, segundo le-
vantamento do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e região. Conforme 
explicou a entidade, quan-
do há um caso positivo na 
agência, ela passa por higie-
nização e precisa ficar fe-
chada por 12h.

O levantamento do sin-
dicato mostrou ainda que, 
ao menos, 500 bancários 
foram confirmados com 
covid-19, também na últi-
ma semana, na abrangên-

cia da sua base. A entidade 
informou que tem atuado 
para que os protocolos de 
segurança sejam respeita-
dos, incluindo a sanitização 
da agência, afastamento de 
bancários com suspeita de 
contaminação e testagem 
dos funcionários próximos.

Diante do agravamen-
to da situação, o Comando 
Nacional dos Bancários vai 
se reunir na próxima terça-
-feira com a Federação Na-
cional dos Bancos (Fena-
ban) para discutir a adoção 
de medidas preventivas de 
proteção aos bancários. Um 
dos pontos que será tratado 
é a retomada e a ampliação 
do trabalho remoto, que 

deixou de ser adotado por 
alguns bancos, segundo a 
representação da categoria.

A Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), a que a 
Fenaban é integrada, infor-
mou que não tem o levanta-
mento das agências fechadas 
para sanitização devido a 
casos de covid-19. Em nota, 
disse que “os bancos brasi-
leiros têm assegurado as con-
dições de um ambiente de 
trabalho com o máximo de 
proteção à saúde tanto para 
os funcionários quanto para 
os clientes, tendo adotado 
protocolos rígidos de prote-
ção sanitária”.

Os protocolos, segundo 
a federação, incluem higie-

nização, distanciamento 
entre os postos de traba-
lho, controle do número de 
pessoas dentro da agência 
e organização de filas para 
que não haja contato entre 
os próprios clientes.

“Nos casos de contami-
nação confirmada, as agên-
cias passam por um novo 
processo de higienização 
desde o início da pandemia, 
em 2020. Tais procedimen-
tos permanecem vigentes, 
sem qualquer alteração. 
Esses fechamentos variam 
diariamente e podem ocor-
rer por algumas horas ou 
até um dia, de acordo com 
o tamanho da agência”, 
acrescentou.

Rejeição a Bolsonaro segue em alta

A rejeição ao go-
verno Bolsona-
ro segue em alta: 

54,1% da população ava-
liam a gestão como ruim/
péssima; 22% conside-
ram o governo regular e 
só 23,9% classificam co-
mo bom/ótimo. É o que 
aponta pesquisa Modal-
mais/AP Exata divulgada 
nesta sexta-feira.

O levantamento tam-
bém apontou que a va-
riante Ômicron segue em 
escalada ascendente e ge-
rando preocupação. Os 

relatos nas redes sobre 
pessoas contaminadas es-
tão muito frequentes e há 
queixas sobre a falta de da-
dos transparentes do Mi-
nistério da Saúde. Muitos 
temem que um eventual 
novo estrangulamento do 
SUS provoque lockdowns 
(confinamentos), que se-
guem muito rechaçados. 
No entanto, restrições a 
grandes eventos e ao car-
naval são vistas de forma 
majoritariamente positiva.

O governo tem sido co-
brado para disponibilizar 

testes em maior quantidade 
após redes de farmácias e 
laboratórios identificarem 
dificuldades com estoques 
e priorizarem pacientes em 
estado grave.

Defensores de vacinas 
têm procurado rebater a 
disseminação de informa-
ções falsas relacionadas à 
imunização de crianças. 
Eles acusam o presidente 
e seus aliados de alimentar 
uma rede de desinforma-
ção, que desmotiva a vaci-
nação infantil. A questão 
da vacina para crianças foi 

envolvida na polarização 
política.

Após o veto do presiden-
te ao projeto que permitia 
a negociação de dívidas fis-
cais de empresas do Simples 
e MEIs, opositores acusa-
ram o governo de beneficiar 
apenas grandes empresas e 
igrejas. Governistas apon-
taram novos programas de 
renegociação de dívidas pa-
ra pequenas empresas, mas 
opositores referiram que 
muitas empresas ficaram de 
fora e não receberam os be-
nefícios.
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A ousadia da viúva Clicquot 
e a evolução do champanhe

Outro personagem importante para a história do 
champanhe se chamava Nicole-Barbe Ponsardin, 

que se casou com um produtor de champanhes no final 
do século XVIII. Com apenas seis anos de casada e 27 de 
idade, Nicole-Barbe perdeu seu marido e decidiu assu-
mir a administração do negócio de champanhes sozinha, 
contrariando a tradição e sem o apoio da família Clicquot, 
da qual “a viúva” herdara seu nome. Assim nascia a Mai-
son Veuve Clicquot, uma das marcas de champanhe mais 
consagradas do mundo, que teve uma contribuição efetiva 
não apenas para a internacionalização da bebida, mas tam-
bém para a evolução da metodologia champenoise.

A visão comercial da Mme Clicquot fez com que ela 
tecesse estratégias de conquista do mercado russo, a 
despeito das rivalidades políticas. A Rússia saíra vitorio-
sa quando invadida por Napoleão em 1811 e, em 1814, 
contra-atacou a França, ocupando Reims e Epernay por 
certo período. A viúva Clicquot franqueou suas adegas 
aos soldados russos, pois sabia da potencialidade deste 
mercado. Seguinte ao retorno das tropas, enviou à Rússia, 
pelas mãos de um habilidoso comerciante, todo o estoque 
de champanhes que restara da esplêndida safra de 1811 e 
ganhou aquele mercado, sem concorrência à época.

Alguns aspectos da qualidade do produto ajudaram essa 
conquista dos consumidores: a extrema doçura do Cham-
pagne Clicquot, apreciada pelos russos, e a sua notável 
limpidez, fruto do desenvolvimento de técnicas mais efi-
cazes para solucionar o problema da clarificação do vinho.

Como eu dizia no artigo anterior, a efervescência do 
champanhe se dava devido à re-fermentação espontânea 
dos vinhos, assim que as temperaturas locais aumentavam. 
Uma vez descoberto isso, passou-se a provocar a segunda 
fermentação pela adição de leveduras aos vinhos já pron-
tos. A efervescência era garantida, mas, uma vez consu-
mido o açúcar, as leveduras morriam, gerando borras que 
deixavam a bebida com aparência turva.

Para ajudar a remover os sedimentos, periodicamente, 
as garrafas eram sacudidas, de modo a concentrar as bor-
ras junto às suas paredes. Posteriormente, o líquido, mais 
límpido, era transvasado (trasfega) para outra garrafa de 
champanhe. Uma operação complexa, demorada, menos 
eficiente na limpidez e que provocava grande perda de 
efervescência.

Foi Antoine Müller, chef  de cave recrutado pela viúva 
Clicquot que propôs um método melhor, dando origem 
à rémuage, hoje integrada ao méthode champenoise. 
Mantendo-se a garrafa emborcada, os sedimentos concen-
travam-se sobre a rolha, já na porta de saída da garrafa. 
A perda de efervescência era menor, facilmente comple-
mentada com o licor de expedição (liqueur de dosage) e a 
inserção de nova rolha.

A técnica foi aprimorada e, até 1821, era “o segredo” da 
limpidez dos Champagnes da Veuve Clicquot, única em-
presa a praticá-la. O método rémuage foi fundamental pa-
ra aumentar a escala de produção do champanhe. Outros 
problemas ainda buscavam solução, como a explosão das 
garrafas, que demandou um aperfeiçoamento das vidrarias 
e uma maior precisão do cálculo do açúcar introduzido 
para induzir a segunda fermentação. Até a invenção do 
sucre-oenomètre, um medidor do conteúdo de açúcar, 
inventado em 1836, este era medido de forma aleatória e 
gerava muita pressão e, consequentemente, explosões.

Por muito tempo o champanhe era dulcíssimo e quem 
mudou este perfil foi o mercado consumidor inglês, já na 
segunda metade do século XIX. A empresa Veuve Clic-
quot só chegou a produzir seu Champagne Brut após a 
morte de sua “grande dame”.

Turmas abertas para o CAFA Passaporte França 
Online com Míriam Aguiar. Saiba mais pelo INS-
TAGRAM: @miriamaguiar.vinhos ou Blog: https://
miriamaguiar.com.br/blog.

CONCESSÃO DE LICENÇA
TEC MED INSTALAÇÕES E MONTAGENS EIRELI -CNPJ: 86.729.977/0001-60,
torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº:
26/510.612/2018, Licença Municipal de Operação nº: 2913/2021, com
validade de 120 meses, de 13/12/2021 à 13/12/2031, para Estocagem
de equipamentos e de cilindros para gases industriais e medicinais,
instalação de peças e corte, dobra, rosqueamento e pintura de
tubulações. Situada a Travessa Juraci, 37- Penha- Rio de Janeiro-RJ.

CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19 - NIRE 333.0030403-7

Ata de Reunião de Diretoria em 17/12/21. Data, Horário e Local: 17/12/21, 
às 16h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ (a “Cia.”). Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Franco da 
Silveira e secretariados pelo Sr. Rodrigo da Costa Azevedo. Convocação e 
Presença: dispensada a convocação diante da presença dos Diretores re-
presentando a totalidade dos membros da Diretoria. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre a prestação, pela Cia., de garantia fidejussória na modalidade de 
aval para assegurar integralmente o cumprimento de todas as obrigações a 
serem assumidas por sua controlada, Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. (“Cel-
-Lep”), no âmbito da operação de empréstimo com o Banco do Brasil S.A., 
através da emissão, pelo Cel-Lep, de Cédula de Crédito Bancário – Capital 
de Giro, até 31/03/22, no valor de até R$4.950.000,00, para pagamento em 
30 meses. Deliberações: Os Diretores presentes à reunião, por unanimida-
de de votos, sem ressalvas, autorizaram nos termos do Art. 16 do Estatuto 
Social da Cia., a prestação de aval pela Cia. para assegurar integralmen-
te o cumprimento da totalidade das obrigações assumidas pelo Cel-Lep no 
âmbito da operação de empréstimo com o Banco do Brasil S.A., através da 
emissão de Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, até 31/03/22, no 
valor de até R$4.950.000,00, para pagamento em 30 meses. Encerramen-
to e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por 
todos os presentes. RJ, 17/12/21. Sr. Felipe Franco da Silveira, Presidente 
da Mesa, e Sr. Rodrigo da Costa Azevedo, Secretário da Mesa. Diretores: (1) 
Sr. Felipe Franco da Silveira, (2) Sr. Rodrigo da Costa Azevedo. Jucerja em 
30/12/21 sob o nº 4678285. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ: 28.789.998/0002-55
AUDITORIA AMBIENTAL

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. torna público que entregou ao 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 30/12/2021 o Relatório de 
Auditoria Ambiental de Controle, do ano de 2020/2021, para fabricação de 
produtos químicos inorgânicos e informa que este estará à disposição para 
consulta na Estrada João Paulo, 530 - Honório Gurgel, no município do Rio 
de Janeiro, no período de 01/02/2022 a 10/03/2022, no horário das 10h 
às 16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível 
para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca 
(Processo E-07/504470/2009).

Custos com saúde se 
recuperam em 8,1% em 2021
Depois de cair para 

4,8% em 2020 e 
se recuperar para 

8,1% este ano, a tendência 
do custo de benefícios de 
assistência à saúde projeta-
dos deve continuar em um 
nível semelhante em 2022, 
como resultado do aumento 
dos casos de Covid-19 em 
diferentes países nos anos 
de 2020 e 2021, de acordo 
com a pesquisa Global de 
Tendências de Custos Mé-
dicos de 2022, conduzida 
pela WTW Brasil. O estudo 
global revela uma variação 
considerável nos aumentos 
de custos de saúde em to-
do o mundo devido à traje-
tória desigual da pandemia, 
criando uma considerável 
volatilidade na utilização e 
nos custos da saúde.

Para o Brasil, a pesqui-
sa destaca que a inflação 
de custos médicos deve 
ser de 11,10% retornando 
aos níveis pré-pandêmicos 
em 2022, após uma queda 
nos últimos dois anos. Os 
principais motivos são o 
retorno de pacientes para 
internações e tratamentos 
eletivos adiados devido à 

Covid-19 (por exemplo, 
cirurgias ortopédicas, apa-
relho digestivo, otorrino-
laringologia, ginecologia). 
Observamos também uma 
maior utilização do plano 
médico derivado do uso de 
terapias para o tratamento 
de sintomas pós-Covid-19, 
como terapia ocupacional, 
fisioterapia e relacionado à 
saúde mental, psicoterapia 
e psiquiatria. A telemedici-
na continua sendo utiliza-
da e espera-se que cresça 
em popularidade à medida 
que as pessoas começaram 
a se habituar ao acesso a 
este serviço ao longo do 
ano. Este é um elemento 
que vai ajudar a conter a 
inflação médica, evitando 
que volte aos seus níveis 
mais elevados.

Para o próximo ano, es-
pera-se que os aumentos 
médios em diferentes re-
giões variem de 14,2% na 
América Latina a 10,6% no 
Oriente Médio e na Áfri-
ca; 7,6% na Ásia-Pacífico e 
6,7% na Europa. A tendên-
cia médica média nos EUA 
é projetada em 7,6% em 
2022.

De acordo com a con-
sultoria, os custos de saú-
de devem continuar acele-
rando para além de 2022, 
com mais de três quartos 
das operadoras de saúde 
antecipando uma tendên-
cia médica maior ou sig-
nificativamente maior nos 
próximos três anos. Ainda 
segundo o estudo, 86% 
das seguradoras na Euro-
pa esperam uma tendência 
médica maior ou significa-
tivamente maior durante 
este período, assim como 
82% das seguradoras no 
Oriente Médio e África, 
74% na América Latina e 
64% na Ásia-Pacífico.

A pesquisa da WTW 
Brasil também observa 
que a incidência de sinis-
tros relacionados a distúr-
bios musculoesqueléticos 
disparou. Os entrevistados 
classificaram os transtor-
nos musculoesqueléticos, 
potencialmente atribuíveis 
à baixa ergonomia no no-
vo ambiente de trabalho, 
como a principal condição 
para a incidência de sinis-
tros seguidos de doenças 
cardiovasculares e doenças 

respiratórias. Na pesqui-
sa de 2021, as seguradoras 
classificaram os transtornos 
musculoesqueléticos como 
o número cinco.

O câncer, que em pes-
quisas anteriores ficou em 
primeiro lugar, caiu para o 
número cinco por incidên-
cia, provavelmente devido 
a tratamentos atrasados du-
rante a pandemia. No en-
tanto, continua sendo uma 
das principais condições 
que afetam os custos médi-
cos, seguida por distúrbios 
cardiovasculares e musculo-
esqueléticos.

A cobertura segurada 
continua a ter restrições. 
Mais da metade das apólices 
de saúde, têm exclusões pa-
ra HIV/aids (54% a 56%), 
bem como para alcoolis-
mo e uso de drogas (52% 
a 53%). Os empregadores 
devem continuar tentando 
eliminar essas exclusões e 
engajar seus consultores/
corretores para ajudar a 
negociar coberturas de in-
clusão que fazem parte 
das filosofias de benefícios 
globais e valor crítico para 
muitos funcionários.

Dez milhões cadastrados para  
darem block em telemarketing

Com 9,55 milhões 
de números de te-
lefone cadastrados, 

a plataforma Não Me Per-
turbe permite que as pes-
soas bloqueiem chamadas 
de empresas de telemarke-
ting, empresas de telecom 
e de oferta de crédito con-
signado. Mas não bloqueia 
ligações, por exemplo, de 
planos de saúde ou de redes 
varejistas.

Segundo a Conexis Bra-
sil Digital, que reúne as 
empresas de telecomuni-
cações e de conectividade, 

a maior parte dos números 
bloqueados está no estado 
de São Paulo, com 4,594 
milhões de números regis-
trados. São Paulo também 
concentra a maior base 
de clientes do país, com 
71,8 milhões de celulares 
e 10,7 milhões telefones 
fixos. Em segundo lugar 
no ranking de telefones 
bloqueados está Minas 
Gerais, com 856 mil nú-
meros, seguido do Paraná 
com 844 mil e do Rio de 
Janeiro com 587 mil re-
gistros. O Distrito Federal 

tem a maior proporção de 
telefones cadastrados na 
plataforma, são 297 mil 
números cadastrados, o 
que representa 5,8% da 
base de telefones fixos e 
móveis do DF.

A plataforma Não Me 
Perturbe, em operação 
desde julho de 2019, faz 
parte das medidas de au-
torregulação do setor para 
melhorar a relação com os 
consumidores. De 2019 a 
2021, o número de cadas-
trados chegou a quase 10 
milhões. Apenas durante o 

ano de 2021 foram cadas-
trados mais de 2 milhões de 
números.

Quem quiser bloquear 
seus números de celular e 
fixo deve fazer o cadastro 
diretamente no site ou por 
meio dos Procons em todo 
o país. O bloqueio ocorre 
em até 30 dias após o cadas-
tro no site.

Após a implementação 
da plataforma foi verifica-
da uma queda de 20% nas 
reclamações de usuários 
de serviços de telecomuni-
cações.
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YENI PARTICIPAÇÕES, GESTÃO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 41.383.756/0001-44 - NIRE 33.3.0033738-5 

Ata de AGE em 17/12/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 17/12/21, às 15h, na sede da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. 
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. 
Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão 
da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia. 4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary Chaves Tenório. 5. Ordem 
do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e série única. 6. Deliberação 
Tomada: Instalada a assembleia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão privada, pela Cia., de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária e em série única, com as seguintes características básicas: a) destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da 
emissão serão destinados ao custeio das atividades da emissora e investimento em suas subsidiárias; b) valor total da emissão: R$1.500.000,00; c) quantidade 
de debêntures e número de séries: 150 debêntures, em série única; d) valor nominal unitário: R$10.000,00; e) data base da emissão: 17.12.21; f) data de 
vencimento: 17.12.26; g) forma e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, não conversíveis; h) formas de subscrição e pagamento: 
as debêntures serão subscritas de forma privada pela Frekans Participações S.A. até a data de vencimento, e são integralizadas em até 30 dias, a contar da 
presente data, em uma ou mais parcelas, a critério do Debenturista, sendo certo que as debêntures que não forem subscritas pelo debenturista até a data de 
vencimento serão canceladas; (i) espécie: as debêntures serão da espécie quirografária; (j) remuneração das debêntures: as debêntures não farão jus a 
remuneração; (k) preço de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitário; (l) local de pagamento: os pagamentos a que o debenturista 
fizer jus serão efetuados por meio de TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica de recursos autorizada pelo BACEN, para a conta corrente 
informada pelo debenturista; (m) prorrogação de prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro 
dia útil subsequente, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; (n) publicidade: todos os atos e decisões decorrentes da emissão que, de qualquer 
forma, vierem a envolver interesses do debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição regional de jornal de 
grande circulação usualmente utilizado pela Cia. para as suas publicações, bem como por meio de notificações ao debenturista; (o) negociação: as debêntures 
não serão registradas para negociação em sistema organizado. A administração da Cia. está autorizada e instruída a prontamente tomar todas as providências 
para firmar, em conformidade com o estatuto social da Cia., os documentos e contratos necessários visando a efetiva implementação e formalização da operação 
de emissão de debêntures, incluindo a escritura de emissão das debêntures, nos termos do Anexo I a esta ata, respeitadas as condições básicas aprovadas. As 
debêntures, ora aprovadas e emitidas, são, neste ato, totalmente subscritas pela Frekans Participações S.A. e serão integralizadas pelo debenturista nos termos 
do boletim de subscrição que integra a presente ata como Anexo II. Fica autorizada a administração da Cia. a tomar todas as medidas e assinar todos os 
documentos necessários à completa implementação das deliberações tratadas nesta assembleia, inclusive representando a Cia. perante repartições públicas 
para efetivação das inscrições e baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de 
manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os 
presentes. RJ, 17/12/21. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves Tenório - Secretária. Acionista Presente: Frekans Participações S.A. - Marcelo 
Duarte e Mary Chaves Tenório. Anexo I: Escritura de Debêntures: Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Yeni Participações, Gestão e Serviços S.A.. Por este 
Instrumento, de um lado: (i) Yeni Participações, Gestão e Serviços S.A., sociedade por ações, CNPJ 41.383.756/0001-44, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 
25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0033738-5, neste ato representada nos termos de seu estatuto social 
por seus representantes legais abaixo assinados (“Emissora”); E, de outro lado, (ii) Frekans Participações S.A., sociedade por ações, CNPJ 41.382.126/0001-
55, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0033737-7, neste ato 
representada nos termos de seu estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados (“Debenturista”); A Emissora e o Debenturista são conjuntamente 
designados como “Partes” e, individualmente, como “Parte”. Considerando que, nesta data, foi aprovada a emissão de debêntures não conversíveis pela 
Emissora (“Debêntures”), para subscrição e integralização pelo Debenturista (a “Emissão”); Resolvem as Partes celebrar o presente “Instrumento Particular de 
Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Cia. ” 
(“Escritura”), mediante as seguintes cláusulas e condições: Cláusula I: Autorização: A presente Escritura é celebrada com base na deliberação da AGE da 
Emissora realizada em 17/12/21, às 15h (“AGE da Emissora”), nos termos do Art. 59 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Cláusula II: Requisitos: 
A 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada pela Emissora (“Emissão”) 
será feita com observância dos seguintes requisitos: 2.1. Inscrição da Escritura: Esta Escritura e seus eventuais aditamentos serão arquivados na JUCERJA, de 
acordo com o disposto no inciso II e no §3º, do Art. 62, da Lei das S.A.. 2.2. Arquivamento e Publicação da Ata da AGE da Emissora: A ata da AGE da Emissora 
será arquivada na JUCERJA e publicada em até 30 dias contados da presente data, nos termos do inciso I do Art. 62 da Lei das S.A.. 2.3. Inexigibilidade de 
Registro na CVM: A Emissão não será objeto de registro perante a CVM, uma vez que constitui uma colocação privada, sem qualquer esforço de colocação 
perante investidores. 2.4. Declaração: A Emissora declara que esta Escritura é válida e exequível contra a Emissora a partir da presente data, independentemente 
de qualquer outra formalidade. Cláusula III: Objeto Social da Emissora: A Emissora tem por objeto social a) holding de instituições não-financeiras; b) outras 
sociedades de participação, exceto holdings; c) atividade de cobrança, amigáveis e extrajudiciais e informações cadastrais; e d) serviço combinado de escritório 
e apoio administrativo. Cláusula IV: Características da Emissão: A Emissão das Debêntures observará as seguintes condições e características: 4.1. Destinação 
dos Recursos: Os recursos obtidos por meio desta Emissão serão destinados ao custeio das atividades da Emissora e investimento em suas subsidiárias. 4.2. 
Número da 5ª Emissão de Debêntures: Esta Escritura constitui a 5ª emissão de debêntures da Emissora, sendo, portanto, a 5ª emissão privada de debêntures 
simples, não conversíveis em ações. 4.3. Número de Série: A Emissão será realizada em série única. 4.4. Valor da Emissão: O montante desta Emissão será de 
R$1.500.000,00, em série única, na Data de Emissão, conforme definida na Cláusula 5.1.3. 4.5. Colocação e Negociação: As Debêntures serão objeto de 
colocação privada, sem qualquer esforço de colocação perante investidores e sem a intervenção de entidades do sistema de distribuição de valores mobiliários. 
As Debêntures não serão negociadas em qualquer mercado regulamentado, sendo permitida, entretanto, a transferência privada livre de Debêntures pelo 
Debenturista para sociedades afiliadas do Debenturista, que deverão aderir aos termos deste instrumento. Cláusula V: Características das Debêntures: 5.1. 
Características Básicas: 5.1.1. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de R$10.000,00 (“Valor Nominal Unitário”) na Data de 
Emissão. 5.1.2. Quantidade total de Debêntures Emitidas: Serão emitidas 150 Debêntures, em série única. 5.1.3. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 17/12/21 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Prazo e Data do Vencimento das Debêntures: A data do vencimento 
das Debêntures será no dia 17/12/26, exceto se de outra forma acordado pelas Partes (“Data do Vencimento”). Na Data do Vencimento, as Debêntures deverão 
ser integralmente amortizadas. 5.1.5. Forma e Certificado: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, nos termos da presente Escritura. Não serão 
emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade de cada Debênture será comprovada pelo registro do nome do 
titular da Debênture em questão no “Livro de Registro de Debêntures” da Emissora, a ser mantido em sua sede. A transferência das Debêntures opera-se por 
termo lavrado no “Livro de Transferência de Debêntures”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. 5.1.6. Espécie: 
As Debêntures serão da espécie quirografária. 5.1.6. Subscrição e Integralização: 5.1.7.1. Preço: Cada Debênture será integralizada pelo seu Valor Nominal 
Unitário, atualizado pelo IPCA, desde a Data de Emissão e até a data da efetiva integralização. 5.1.7.2. Prazo de Integralização e Forma de Pagamento: As 
Debêntures serão integralizadas em até 30 dias contados da Data de Subscrição (definida abaixo), em uma ou mais parcelas, a critério do Debenturista, mediante 
transferência eletrônica de recursos, em moeda corrente nacional, para a conta bancária informada pela Emissora ao Debenturista nesta data. 5.1.7.3. Prazo de 
Subscrição e Forma de Subscrição: A subscrição das Debêntures ocorre nesta data, nos termos da AGE da Emissora realizada na presente data (“Data de 
Subscrição”), com a entrega de boletins de subscrição pelo Debenturista. O boletim de subscrição assinado pelo Debenturista comprovará a subscrição das 
Debêntures. Até a sua eventual subscrição, as Debêntures permanecerão emitidas, em tesouraria. As Debêntures que não forem subscritas até a Data do 
Vencimento serão automaticamente canceladas. 5.2. Remuneração das Debêntures: As Debêntures não farão jus a qualquer forma de remuneração, exceto pela 
atualização monetária indicada na Cláusula 5.10 abaixo. 5.3. Publicidade: Todos os atos e decisões a serem tomadas decorrentes desta Emissão que, de 
qualquer forma, vierem a envolver interesses do Debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, no DOERJ e na edição regional 
de jornal de grande circulação usualmente utilizado pela Emissora para as suas publicações, bem como por meio de notificações ao Debenturista, de acordo com 
a Cláusula 10.1. 5.4. Pagamento: Caso as Debêntures não sejam resgatadas antecipadamente ou amortizadas extraordinariamente, a totalidade das Debêntures 
deverá ser integralmente amortizada, pagando-se ao Debenturista o valor das Debêntures na Data do Vencimento das Debêntures. 5.5. Condições de Pagamento: 
Os pagamentos a que fizer jus o Debenturista, nos termos desta Escritura, serão efetuados nas datas estabelecidas nesta Escritura, por TED, ou por qualquer 
outra forma de transferência eletrônica de fundos, autorizada pelo Banco Central. 5.6. Vencimento em Finais de Semana ou Feriados: Todo vencimento relativo 
a qualquer evento de pagamento das Debêntures previsto nesta Escritura que ocorra aos sábados, domingos ou feriados nacionais, ou, ainda, feriados na cidade 
e/ou Estado do RJ, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos jurídicos, prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos 
calculados até essa data, inclusive. 5.7. Garantia: As Debêntures não contarão com garantias reais ou fidejussórias. 5.8. Resgate, Amortização e Aquisição 
Facultativa: As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente ou amortizadas extraordinariamente, no todo ou em parte, em dinheiro, pela Emissora. 5.9. 
Atualização Monetária: As Debêntures farão jus a atualização monetária pelo IPCA ao ano, calculada sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a 
Data de Emissão e até a data do efetivo pagamento, pagável na Data do Vencimento das Debêntures. 5.11. Pré-pagamento: As Debêntures estarão sujeitas a 
pré-pagamento, a qualquer momento, pela Emissora. 5.12. Encargos Moratórios: No caso de um pagamento em mora com relação a qualquer valor devido ao 
Debenturista, o valor em mora devido pela Emissora estará, a partir da data do inadimplemento até o efetivo pagamento, sujeito a (i) multa convencional, 
irredutível e não-compensatória de 2% sobre o montante devido e (ii) juros de mora de 1% ao mês, calculado sobre uma base pro-rata. Cláusula VI: Vencimento 
Antecipado: 6.1. Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as Debêntures, mediante deliberação assinada pelo Debenturista, na ocorrência dos 
seguintes eventos (“Eventos de Vencimento Antecipado”): (i) descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação prevista nesta Escritura, não sanado no 
prazo de 30 dias contados do recebimento pela Emissora da notificação do Debenturista, informando sobre o referido descumprimento; (ii) pedido de recuperação 
judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; ou (iii) declaração de falência, dissolução e liquidação da Emissora. 6.1.1. A Emissora deverá notificar o 
Debenturista no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência de um Evento de Vencimento Antecipado. 6.2. Para efeitos de entrega das notificações referidas 
nos itens da Cláusula 6.1, o Debenturista convocará uma AGD, nos termos da Cláusula 8.1.4, para resolver o descumprimento da Emissora e enviar uma 
notificação solicitando a remediação de tal descumprimento no prazo de 30 dias. 6.3. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado indicado nos 
itens da Cláusula 6.1, a Emissora e o Debenturista convocarão uma AGD a ser realizada no prazo mínimo de 15 dias contados da respectiva convocação para 
deliberar a declaração do vencimento antecipado das Debêntures. 6.4. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado indicado nos itens da 
Cláusula 6.1, caso seja aprovada a declaração de vencimento antecipado de que trata a Cláusula 6.3 pelo Debenturista todas as outras obrigações decorrentes 
das Debêntures deverão ser declaradas antecipadamente vencidas. Cláusula VII: Obrigações: 7.1. Obrigações de Fazer: 7.1.1. Até a integral liquidação das 
Debêntures, observadas as demais obrigações previstas nesta Escritura e no Estatuto Social da Emissora, a Emissora obriga-se a: (i) cumprir, em todos os 
aspectos relevantes, todas as leis que sejam aplicáveis à Emissora, seus ativos no curso normal de seus negócios ou necessários para assegurar continuamente 
a legalidade, validade e aplicabilidade desta Escritura e das Debêntures; (ii) a pedido do Debenturista, reunir-se com o Debenturista para discutir quaisquer 
questões relacionadas com as Debêntures ou com a presente Escritura; e (iii) fazer os seus melhores esforços para fornecer ao Debenturista, dentro de um 
período razoável de tempo, outros documentos ou informações que o Debenturista possa razoavelmente solicitar, por meio de uma comunicação por escrito. 
Cláusula VIII: AGD: 8.1. Convocação: 8.1.1. O Debenturista reunir-se-á, a qualquer tempo, em AGD, de acordo com o disposto no Art. 71 da Lei das S.A., a fim 
de deliberar sobre quaisquer matérias de interesse do Debenturista. 8.1.2. A AGD pode ser convocada pela Emissora e pelo Debenturista. 8.1.3. A convocação 
dar-se-á mediante anúncio publicado nos órgãos de imprensa, nos quais a Emissora efetua suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação 
de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das S.A., conforme aplicável, de outras regulamentações aplicáveis e desta Escritura e por 
carta registrada enviada para a Emissora e para o Debenturista. 8.1.4. As AGDs serão convocadas com antecedência mínima de 15 dias, em primeira convocação 
e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 8 dias. 8.1.5. Será considerada regular a AGD a que comparecer o Debenturista, independente de 
publicações e/ou avisos. 8.1.6. As deliberações tomadas pelo Debenturista, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos nesta 
Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora. 8.2. Instalação e Deliberação: 8.2.1. A AGD será instalada com o quórum previsto no Art. 71, 
§3º, da Lei das S.A.. 8.2.2. Exceto quando previsto de forma diferente na lei ou na presente Escritura, as matérias que se sujeitem à AGD relativas às Debêntures 
serão aprovadas pelo voto do Debenturista. 8.2.3. Nas resoluções da AGD, cada Debênture dará direito a um voto. O Debenturista poderá constituir mandatários, 
observadas as disposições dos §1º e 2º, do Art. 126, da Lei das S.A.. Cláusula IX: Declarações e Garantias: 9.1. Declarações e Garantias da Emissora: A 
Emissora declara e garante, na data da assinatura desta Escritura, que: (i) é sociedade por ações devidamente constituída, com existência válida e em situação 
regular segundo as leis da República Federativa do Brasil; (ii) está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir com todas as obrigações aqui 
previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto; (iii) esta Escritura e cada documento a ser entregue nos seus 
termos, constituirá obrigação legal, válida e vinculante da Emissora, exequível de acordo com seus termos e condições; (iv) a celebração da Escritura e a 
colocação das Debêntures ao Debenturista não viola qualquer disposição legal, ou decisão, ainda que liminar, judicial, de forma que tal violação possa ter 
influência materialmente adversa sobre os interesses do Debenturista. Cláusula X: Disposições Gerais: 10.1. Lei Aplicável: Esta Escritura é regida pelas leis 
da República Federativa do Brasil. 10.2. Irrevogabilidade e Irretratabilidade; Independência: Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo 
na hipótese de não preenchimento de qualquer dos requisitos relacionados na Cláusula II, obrigando as Partes por si e seus sucessores. Caso qualquer das 
disposições desta Escritura venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas. 10.3. Despesas: A Emissora 
arcará com os custos decorrentes da colocação privada das Debêntures, bem como os custos relativos de publicação dos atos necessários à Emissão. 10.4. 
Acordo Integral; Aditivos: Esta Escritura constitui a totalidade do acordo entre as Partes com relação ao assunto aqui tratado e substitui todos os acordos e 
entendimentos anteriores entre as Partes no que diz respeito a este assunto, sejam escritos ou orais. A presente Escritura não poderá ser alterada, aditada ou 
modificada, exceto de comum acordo por escrito entre as Partes. 10.5. Cessão: Salvo disposição em contrário na presente Escritura, as Partes não poderão ceder 
ou transferir quaisquer direitos resultantes da presente Escritura, sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes. 10.6. Foro: A Emissora e o Debenturista 
concordam que todas e quaisquer questões decorrentes da construção e interpretação desta Escritura serão dirimidas pelo Foro da Comarca do RJ, com 
exclusão de quaisquer outros tribunais, por mais privilegiados que sejam. 10.7. Assinatura Eletrônica: A Emissora e o Debenturista reconhecem que este 
instrumento tem plena validade em formato eletrônico, sendo equiparado a documento físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando os 
signatários, à vista do disposto no §2º do Art. 10, da MP 2.200-2, de 24/08/01, que a assinatura deste instrumento em meio eletrônico por plataforma digital 
escolhida é suficiente para comprovar autoria e integridade do instrumento, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse. E, por estarem assim 
justas e contratadas, as Partes firmam a presente Escritura, na presença de 2 testemunhas. RJ, 17/12/21. Anexo II: Boletim de Subscrição de Debêntures: 1. 
Características da Emissão: Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em uma única série, para 
Distribuição Privada, da Yeni Participações, Gestão e Serviços S.A., sociedade por ações, CNPJ 41.383.756/0001-44, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 
25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0033738-5 (“Emissora”), para colocação privada, composta por 150 
debêntures, com valor nominal unitário, nesta data, de R$10.000,00 cada uma, sendo, neste ato, subscritas por Frekans Participações S.A. (“Debêntures 
Subscritas”). As demais características das debêntures estão definidas no “Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Cia. ” firmado pela Emissora em 17/12/21 (“Escritura de 
Emissão”). O valor nominal das Debêntures Subscritas é integralizado pelo debenturista abaixo qualificada, nos termos da Escritura de Emissão, em 30 dias 
contados desta data, em uma ou mais parcelas, a critério do Debenturista, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade da 
Emissora. 2. Subscrição das Debêntures Subscritas da Série Única: a) Debenturista: Frekans Participações S.A.; b) Número de Debêntures Subscritas: 
150; c) Valor Nominal Unitário: R$10.000,00; d) Valor Total Integralizado: R$1.500.000,00. RJ, 17/12/21. Frekans Participações S.A. - Marcelo Duarte e 
Mary Chaves Tenório. JUCERJA em 07/01/22 sob o nº 4688674. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Três perguntas: Seguros 
- perspectivas, Open 
Insurance e SISS

Conversamos sobre 
as perspectivas do 
mercado de segu-

ros para 2022, as mudan-
ças que serão geradas pelo 
Open Insurance e a discus-
são sobre a implantação das 
Sociedades Iniciadoras de 
Serviços de Seguros, SISSs, 
com Bárbara Possignolo, 
responsável pelas áreas de 
legislação e compliance da 
seguradora digital Pier e di-
retora presidente da Asso-
ciação Brasileira de Insur-
tech.

Como você está vendo 
as perspectivas do merca-
do de seguros para 2022?

A perspectiva é que 2022 
seja um ano movimentado 
para o mercado de seguros 
no Brasil de forma geral, as-
sim como foi em 2021! Há 
muita coisa acontecendo en-
volvendo novas tecnologias 
e o mercado de seguros: as 
insurtechs da primeira edi-
ção do Sandbox ampliando 
as suas operações, as novas 
insurtechs entrantes na se-
gunda edição do Sandbox, 
o Open Insurance avançan-
do ainda mais neste ano e o 
início do compartilhamento 
de dados. Além disso, as in-
cumbentes também estão 
abraçando projetos que en-
volvem novas tecnologias 
no mercado segurador.

Em 2021, tivemos uma 
forte flexibilização das regras 
aplicáveis ao mercado de 
seguros, ingresso de novos 
players e inserção de novas 
tecnologias. Assim, em 2022 
devemos acompanhar o de-
senvolvimento de novos ser-
viços e produtos, fortemente 
voltados para a melhor expe-
riência do usuário.

O que deve mudar no 
mercado de seguros com 
o Open Insurance?

O Open Insurance nada 
mais é do que o comparti-
lhamento de dados de usu-
ário no mercado de seguros 
por meio de seu consen-
timento. Isso, na prática, 
significa que os dados dos 
usuários, que até então fica-
vam em posse das segura-
doras, poderão ser compar-
tilhados com outros players 
em benefício e interesse do 
consumidor. 

No mercado de seguros, 

os dados do segurado são 
fundamentais para a aceita-
ção e precificação adequada 
do serviço de seguro. No 
entanto, quando é reali-
zada uma cotação, apenas 
alguns desses dados são in-
formados, o que cria uma 
assimetria de informações 
e impossibilita que segura-
doras que não tem o histó-
rico completo deste cliente 
possam oferecer preços e 
serviços adequados ao con-
sumidor. Imagine que esse 
consumidor poderá solici-
tar todos os dados que re-
fletem o seu histórico de se-
guros e compartilhar com a 
seguradora que desejar? Ele 
será muito mais bem aten-
dido, certo?

Assim, o Open Insurance 
possibilita que não apenas o 
consumidor seja precificado 
de forma correta, mas tam-
bém que ele tenha a liberda-
de de escolher a melhor se-
guradora. Além disso, com 
esse compartilhamento de 
dados, viabiliza-se o desen-
volvimento de novos pro-
dutos e serviços adequados 
ao perfil do consumidor.

Como está a discussão 
sobre a implantação da 
SISS? Qual a importância 
desse assunto?

A figura da SISS ge-
rou bastante debate, pois 
é uma sociedade que tem 
um papel interessante no 
mercado de seguros. Pe-
la iniciativa da Susep, es-
sa sociedade irá atuar em 
prol do consumidor pa-
ra trazer maior eficiência 
no mercado de seguros a 
partir do acesso aos dados 
históricos dos clientes. As 
SISS serão responsáveis 
pelos serviços de inicia-
ção de movimentação no 
Open Insurance. Elas atu-
arão por meio da autori-
zação do cliente, podendo 
contratar seguros, realizar 
endossos e avisos de sinis-
tro em seu nome, utilizan-
do inovação e tecnologia. 
Os corretores de seguros 
poderão atuar como SISS 
no mercado, caso desejem. 
A resolução sobre a SISS 
já foi publicada e está em 
vigor desde dezembro, 
mas ainda há alguns ques-
tionamentos sobre a sua 
atuação.

Ibovespa fecha semana no azul, puxado 
pelo varejo, petrolíferas e bancos
O Ibovespa se firmou 

em viés positivo 
nesta sexta-feira, 

acima dos 106 mil pontos e 
acumulando ganhos de mais 
de 3% nos últimos cinco pre-
gões. Segundo o economista 
Alexsandro Nishimura, he-
ad de conteúdo e sócio da 
BRA, o mercado brasileiro 
mostrou resiliência ao de-
sempenho dos índices de 
Nova York, que reagiram aos 

dados de vendas no varejo 
aquém do previsto e ao início 
da temporada de balanços.

Antes da abertura, Bla-
ckRock, Citigroup, JPMor-
gan Chase e Wells Fargo re-
portaram resultados mistos.

Por aqui, o volume de ven-
das do comércio varejista em 
novembro cresceu 0,6%, na 
série com ajuste sazonal, após 
variar 0,2% em outubro. Os 
dados foram divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Estatís-
tica e Geografia (IBGE).

“As vendas no varejo sur-
preenderam positivamen-
te, ao subirem 0,6% em 
novembro na comparação 
mensal, ante expectativa de 
estabilidade. O indicador foi 
impulsionado pelos núme-
ros de supermercados, ainda 
que com impacto mais fraco 
da Black Friday”, explicou. 
Apesar da notícia positiva, 

cinco das oito atividades 
tiveram taxas negativas: 
móveis e eletrodomésticos 
(menos 2,3%), tecidos, ves-
tuário e calçados (menos 
1,9%), combustíveis e lu-
brificantes (menos 1,4%), 
livros, jornais, revistas e 
papelaria (menos 1,4%) e 
equipamentos e material 
para escritório, informáti-
ca e comunicação (menos 
0,1%).
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FREKANS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 41.382.126/0001-55 - NIRE 33.3.0033737-7

Ata de AGE em 17/12/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 17/12/21, às 12h, na 
sede da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. 2. Presença: 
Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme evi-
denciado no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Convoca-
ção e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no 
Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da 
presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia. 
4. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte. Secretário: Mary Chaves Tenório. 
5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da emissão privada de debên-
tures conversíveis em ações ordinárias da Cia., da espécie quirografária e 
série única. 6. Deliberação Tomada: Instalada a assembleia, a acionista apro-
vou, sem quaisquer ressalvas ou restrições a emissão privada, pela Cia., de 
debêntures conversíveis em ações ordinárias da Cia., da espécie quirografária 
e em série única, com as seguintes características básicas: a) destinação dos 
recursos: os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados ao cus-
teio das atividades da emissora e investimento em suas subsidiárias; b) valor 
total da emissão: R$1.500.000,00; c) quantidade de debêntures e número de 
séries: 150 debêntures, em série única; d) valor nominal unitário: R$10.000,00; 
e) data base da emissão: 17.12.21; f) data de vencimento: 17.12.26; g) forma 
e tipo: nominativas, escriturais, sem emissão de cautelas ou certificados, con-
versíveis em ações ordinárias de emissão da Cia. desde que não amortizadas 
ou resgatadas até seu vencimento; h) formas de subscrição e pagamento: as 
debêntures são subscritas e integralizadas pelo ICP - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior nesta data, sendo 
certo que as debêntures que não forem subscritas pelo debenturista até a data 
de vencimento serão canceladas; (i) espécie: as debêntures serão da espécie 
quirografária; (j) remuneração das debêntures: as debêntures não farão jus a 
remuneração; (k) preço de subscrição: as debêntures serão subscritas pelo 
seu valor nominal unitário; (l) local de pagamento: os pagamentos a que o 
debenturista fizer jus serão efetuados por meio de transferência eletrônica 
disponível – TED ou qualquer outra forma de transferência eletrônica de recur-
sos autorizada pelo BACEN, para a conta corrente informada pelo debenturis-
ta; (m) prorrogação de prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos refe-
rentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro dia útil subsequen-
te, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; (n) publicidade: todos 
os atos e decisões decorrentes da emissão que, de qualquer forma, vierem a 
envolver interesses do debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunica-
dos na forma de avisos, no DOERJ e na edição regional de jornal de grande 
circulação usualmente utilizado pela Cia. para as suas publicações, bem como 
por meio de notificações ao debenturista; (o) negociação: as debêntures não 
serão registradas para negociação em sistema organizado. A administração 
da Cia. está autorizada e instruída a prontamente tomar todas as providências 
para firmar, em conformidade com o estatuto social da Cia., os documentos e 
contratos necessários visando a efetiva implementação e formalização da 
operação de emissão de debêntures, incluindo a escritura de emissão das 
debêntures, nos termos do Anexo I a esta ata, respeitadas as condições bá-
sicas aprovadas. As debêntures ora aprovadas e emitidas são totalmente 
subscritas neste ato por ICP – Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia Investimento no Exterior, nos termos do boletim de subscrição que 
integra a presente ata como Anexo II, no qual constam os termos para inte-
gralização das debêntures subscritas. Fica autorizada a administração da Cia. 
a tomar todas as medidas e assinar todos os documentos necessários à com-
pleta implementação das deliberações tratadas nesta assembleia, inclusive 
representando a Cia. perante repartições públicas para efetivação das inscri-
ções e baixas cadastrais necessárias. 7. Encerramento e Lavratura e Leitura 
da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de manifestação por qual-
quer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata 
que, após lida e aprovada, foi sido assinada por todos os presentes. RJ, 
17/12/21. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves Tenório - Secre-
tária. Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia Investimento no Exterior. Por: BRL Trust Investimentos 
Ltda. Anexo I: Escritura de Debêntures: Instrumento Particular de Escri-
tura da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Frekans Par-
ticipações S.A. Por este Instrumento, de um lado: (i) Frekans Participações 
S.A., sociedade por ações, CNPJ/ME 41.382.126/0001-55, com sede na Rua 
Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, com seus atos constitutivos arquiva-
dos na JUCERJA NIRE 33.3.0033737-7, neste ato representada nos termos 
de seu estatuto social por seus representantes legais abaixo assinados 
(“Emissora”); E, de outro lado, (ii) ICP - Fundo de Investimento em Partici-
pações Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento em 
participações CNPJ/ME 16.734.970/0001-50, representado pela sua adminis-
tradora BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º, 
Itaim Bibi/SP, CNPJ/ME 23.025.053/0001-62 (“Debenturista”); A Emissora e o 
Debenturista são conjuntamente designados como “Partes” e, individualmen-
te, como “Parte”. Considerando Que, nesta data, foi aprovada a emissão de 
debêntures conversíveis pela Emissora (“Debêntures”), para subscrição e in-
tegralização pela Debenturista (a “Emissão”); Resolvem as Partes celebrar o 
presente “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Dis-
tribuição Privada da Frekans Participações S.A.” (“Escritura”), mediante as 
seguintes cláusulas e condições: Cláusula I - Autorização: A presente Escri-
tura é celebrada com base na deliberação da AGE da Emissora realizada em 
17/12/21, às 12h (“AGE da Emissora”), nos termos do Art. 59 da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”). Cláusula II - Requisitos: A 3ª Emissão de 
Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Úni-
ca, para Distribuição Privada pela Emissora (“Emissão”) será feita com obser-
vância dos seguintes requisitos: 2.1. Inscrição da Escritura: Esta Escritura e 
seus eventuais aditamentos serão arquivados na JUCERJA, de acordo com o 
disposto no inciso II e no §3º, do Art. 62, da Lei das S.A.. 2.2. Arquivamento e 
Publicação da Ata da AGE da Emissora: A ata da AGE da Emissora será ar-
quivada na JUCERJA e publicada em até 30 dias contados da presente data, 
nos termos do inciso I do Art. 62 da Lei das S.A.. 2.3. Inexigibilidade de Regis-
tro na CVM: A Emissão não será objeto de registro perante a CVM, uma vez 
que constitui uma colocação privada, sem qualquer esforço de colocação pe-
rante investidores. 2.4. Declaração: A Emissora declara que esta Escritura é 
válida e exequível contra a Emissora a partir da presente data, independente-
mente de qualquer outra formalidade. Cláusula III - Objeto Social da Emis-
sora: A Emissora tem por objeto social a participação em outras sociedades 
como sócia, acionista ou quotista. Cláusula IV - Características da Emissão: 
A Emissão das Debêntures observará as seguintes condições e característi-
cas: 4.1. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio desta Emis-
são serão destinados ao custeio das atividades da Emissora e investimento 
em suas subsidiárias. 4.2. Número da 3ª Emissão de Debêntures: Esta Escri-
tura constitui a 3ª emissão de debêntures da Emissora, sendo, portanto, a 3ª 
emissão privada de debêntures conversíveis. 4.3. Número de Série: A Emis-
são será realizada em série única. 4.4. Valor da Emissão: O montante desta 
Emissão será de R$1.500.000,00, em série única, na Data de Emissão, con-
forme definida na Cláusula 5.1.3. 4.5. Colocação e Negociação: As Debêntu-
res serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de colocação 
perante investidores e sem a intervenção de entidades do sistema de distribui-
ção de valores mobiliários. As Debêntures não serão negociadas em qualquer 
mercado regulamentado, sendo permitida, entretanto, a transferência privada 

livre de Debêntures pela Debenturista para sociedades afiliadas da Debentu-
rista, que deverão aderir aos termos deste instrumento. Cláusula V - Carac-
terísticas das Debêntures: 5.1. Características Básicas: 5.1.1. Valor Nominal 
Unitário: O valor nominal unitário das debêntures será de R$10.000,00 (“Valor 
Nominal Unitário”) na Data de Emissão. 5.1.2. Quantidade total de Debêntures 
Emitidas: Serão emitidas 150 Debêntures, em série única. 5.1.3. Data de 
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntu-
res será o dia 17/12/21 (“Data de Emissão”). 5.1.4. Prazo e Data do Vencimen-
to das Debêntures: A data do vencimento das Debêntures será no dia 
17/12/26, exceto se de outra forma acordado pelas Partes (“Data do Venci-
mento”). Na Data do Vencimento, as Debêntures poderão, a exclusivo critério 
do Debenturista, ser (i) convertidas em Ações (como definido abaixo), nos 
termos da Cláusula 5.8; ou (ii) integralmente amortizadas. 5.1.5. Forma e Cer-
tificado: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, nos termos da 
presente Escritura. Não serão emitidos certificados representativos das De-
bêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade de cada Debênture será 
comprovada pelo registro do nome do titular da Debênture em questão no 
“Livro de Registro de Debêntures” da Emissora, a ser mantido em sua sede. A 
transferência das Debêntures opera-se por termo lavrado no “Livro de Trans-
ferência de Debêntures”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, 
ou seus legítimos representantes. 5.1.6. Conversibilidade: As Debêntures po-
derão ser convertidas em Ações, nos termos da Cláusula 5.8, a exclusivo cri-
tério do Debenturista. 5.1.7. Espécie: As Debêntures serão da espécie quiro-
grafária. 5.1.8. Subscrição e Integralização: 5.1.8.1. Preço de Subscrição: O 
preço de subscrição e integralização das Debêntures será o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures. 5.1.8.2. Prazo de Integralização e Forma de Paga-
mento: As Debêntures serão integralizadas nesta data, em parcela única, me-
diante transferência eletrônica de recursos, em moeda corrente nacional, para 
a conta bancária informada pela Emissora ao Debenturista nesta data. 5.1.8.3. 
Prazo de Subscrição e Forma de Subscrição: A subscrição da totalidade das 
Debêntures ocorre nesta data, nos termos da AGE da Emissora realizada na 
presente data (“Data de Subscrição”), com a entrega de boletins de subscrição 
pelo Debenturista. O boletim de subscrição assinado pelo Debenturista com-
provará a subscrição das Debêntures. As Debêntures que não forem subscri-
tas até a Data do Vencimento serão automaticamente canceladas. 5.2. Remu-
neração das Debêntures: As Debêntures não farão jus a qualquer forma de 
remuneração, exceto pela atualização monetária indicada na Cláusula 5.10 
abaixo. 5.3. Publicidade: Todos os atos e decisões a serem tomadas decor-
rentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses do 
Debenturista, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos, 
no DOERJ e na edição regional de jornal de grande circulação usualmente 
utilizado pela Emissora para as suas publicações, bem como por meio de no-
tificações ao Debenturista, de acordo com a Cláusula 10.1. 5.4. Pagamento: 
Caso as Debêntures não sejam convertidas em Ações na Data do Vencimento 
das Debêntures, tampouco resgatadas antecipadamente ou amortizadas ex-
traordinariamente, a totalidade das Debêntures deverá ser integralmente 
amortizada, pagando-se ao Debenturista o valor das Debêntures na Data do 
Vencimento das Debêntures. 5.5. Condições de Pagamento: Os pagamentos 
a que fizer jus o Debenturista, nos termos desta Escritura, serão efetuados 
nas datas estabelecidas nesta Escritura, por TED, ou por qualquer outra forma 
de transferência eletrônica de fundos, autorizada pelo Banco Central. 5.6. 
Vencimento em Finais de Semana ou Feriados: Todo vencimento relativo a 
qualquer evento de pagamento das Debêntures previsto nesta Escritura que 
ocorra aos sábados, domingos ou feriados nacionais, ou, ainda, feriados na 
cidade e/ou Estado do RJ, inclusive os bancários, será, para todos os fins e 
efeitos jurídicos, prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os 
encargos calculados até essa data, inclusive. 5.7. Garantia: As Debêntures 
não contarão com garantias reais ou fidejussórias. 5.8. Condições de Conver-
são: 5.8.1. As Debêntures poderão ser convertidas em ações ordinárias de 
emissão da Emissora (“Ações”), de acordo com a Cláusula 5.8.3, conforme 
aplicável, nos termos e condições constantes desta Escritura (“Conversão”). 
5.8.2. As Debêntures poderão ser total ou parcialmente convertidas em Ações 
ou amortizadas, a critério do Debenturista na ocorrência dos seguintes even-
tos (i) na Data do Vencimento das Debêntures; (ii) na hipótese de declaração 
de Vencimento Antecipado, nos termos da Cláusula VI ou (iii) a qualquer tem-
po, mediante deliberação do Debenturista, por meio de uma comunicação por 
escrito à Emissora com 5 Dias Úteis de antecedência (“Eventos de Conver-
são”). 5.8.3. Na ocorrência de qualquer um dos Eventos de Conversão esta-
belecidos na Cláusula 5.8.2, o número de Ações será calculado de acordo 
com a seguinte fórmula: Número de Ações = Dívida/VPA, sendo que: Dívida = 
Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem convertidas, devidamente 
atualizado; VPA = Valor patrimonial por ação. O valor patrimonial por ação 
será calculado de acordo com a seguinte fórmula: Valor patrimonial por ação 
= PL/A, sendo que: PL = Patrimônio líquido da Emissora no mês imediatamen-
te anterior à data da Conversão. A = Quantidade de ações em circulação de 
emissão da Emissora na data da Conversão. 5.8.4. Caso a Conversão resulte 
em número fracionário de ação, a parcela correspondente a tal fração será 
arredondada para o número inteiro imediatamente anterior. 5.8.5. As Ações de 
emissão da Emissora resultantes da Conversão das Debêntures (i) terão as 
mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vanta-
gens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro àquela espécie de 
ação de acordo com o Estatuto Social da Emissora; (ii) participarão dos resul-
tados relativos ao exercício social então em curso que vierem a ser declaradas 
após a data em que tais Ações forem emitidas, inclusive dividendos e juros 
sobre capital próprio, pro rata temporis, com base no período de tempo com-
preendido entre a data de Conversão e o término do exercício social em curso. 
5.8.6. Caso o Debenturista opte pela Conversão, a Emissora obriga-se, de 
forma irrevogável e irretratável, a tomar todas as providências necessárias 
para a emissão das Ações e para a inscrição e o registro dessas Ações em 
nome do Debenturista no seu Livro de Registro de Ações, de forma a assegu-
rar os termos aqui constantes, aí sejam refletidos. 5.8.7. O aumento de capital 
da Emissora decorrente da Conversão das Ações, observada a forma estabe-
lecida no inciso III, do Art. 166, da Lei das S.A., e no Estatuto Social da Emis-
sora, será homologado até 60 dias e arquivado na JUCERJA no prazo de 30 
dias após a sua efetivação. 5.9. Resgate, Amortização e Aquisição Facultati-
va: As Debêntures poderão ser resgatadas antecipadamente ou amortizadas 
extraordinariamente, no todo ou em parte, em dinheiro, pela Emissora. 5.10. 
Atualização Monetária: As Debêntures farão jus a atualização monetária pelo 
IPCA ao ano, calculada sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, pagá-
vel na data de Conversão ou na Data do Vencimento das Debêntures. 5.11. 
Pré-pagamento: As Debêntures estarão sujeitas a pré-pagamento, a qualquer 
momento, pela Emissora. 5.12. Encargos Moratórios: No caso de um paga-
mento em mora com relação a qualquer valor devido ao Debenturista, o valor 
em mora devido pela Emissora estará, a partir da data do inadimplemento até 
o efetivo pagamento, sujeito a (i) multa convencional, irredutível e não-com-
pensatória de 2% sobre o montante devido e (ii) juros de mora de 1% ao mês, 
calculado sobre uma base pro-rata. Cláusula VI - Vencimento Antecipado: 
6.1. Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as Debêntures, 
mediante deliberação assinada pelo Debenturista, na ocorrência dos seguin-
tes eventos (“Eventos de Vencimento Antecipado”): (i) descumprimento pela 
Emissora de qualquer obrigação prevista nesta Escritura, não sanado no pra-
zo de 30 dias contados do recebimento pela Emissora da notificação do De-
benturista, informando sobre o referido descumprimento; (ii) pedido de recu-
peração judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; ou (iii) declaração 
de falência, dissolução e liquidação da Emissora. 6.1.1. A Emissora deverá 
notificar o Debenturista no prazo de 10 dias a contar da data da ocorrência de 

um Evento de Vencimento Antecipado. 6.2. Para efeitos de entrega das notifi-
cações referidas nos itens da Cláusula 6.1, o Debenturista convocará uma 
AGD, nos termos da Cláusula 8.1.4, para resolver o descumprimento da Emis-
sora e enviar uma notificação solicitando a remediação de tal descumprimento 
no prazo de 30 dias. 6.3. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento 
Antecipado indicado nos itens da Cláusula 6.1, a Emissora e o Debenturista 
convocarão uma AGD a ser realizada no prazo mínimo de 15 dias contados da 
respectiva convocação para deliberar a declaração do vencimento antecipado 
das Debêntures. 6.4. Na ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Ante-
cipado indicado nos itens da Cláusula 6.1, caso seja aprovada a declaração 
de vencimento antecipado de que trata a Cláusula 6.3 pelo Debenturista todas 
as outras obrigações decorrentes das Debêntures deverão ser declaradas an-
tecipadamente vencidas. Cláusula VII - Obrigações: 7.1. Obrigações de Fa-
zer: 7.1.1. Até a integral liquidação ou Conversão das Debêntures, observa-
das as demais obrigações previstas nesta Escritura e no Estatuto Social da 
Emissora, a Emissora obriga-se a: (i) cumprir, em todos os aspectos relevan-
tes, todas as leis que sejam aplicáveis à Emissora, seus ativos no curso nor-
mal de seus negócios ou necessários para assegurar continuamente a legali-
dade, validade e aplicabilidade desta Escritura e das Debêntures; (ii) a pedido 
do Debenturista, reunir-se com o Debenturista para discutir quaisquer ques-
tões relacionadas com as Debêntures ou com a presente Escritura; e (iii) fazer 
os seus melhores esforços para fornecer ao Debenturista, dentro de um perí-
odo razoável de tempo, outros documentos ou informações que o Debenturis-
ta possa razoavelmente solicitar, por meio de uma comunicação por escrito. 
Cláusula VIII - Assembleia Geral do Debenturista: 8.1. Convocação: 8.1.1. 
O Debenturista reunir-se-á, a qualquer tempo, em AGD, de acordo com o 
disposto no Art. 71 da Lei das S.A., a fim de deliberar sobre quaisquer maté-
rias de interesse do Debenturista. 8.1.2. A AGD pode ser convocada pela 
Emissora e pelo Debenturista. 8.1.3. A convocação dar-se-á mediante anún-
cio publicado nos órgãos de imprensa, nos quais a Emissora efetua suas pu-
blicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de 
convocação de assembleias gerais constantes da Lei das S.A., conforme apli-
cável, de outras regulamentações aplicáveis e desta Escritura e por carta re-
gistrada enviada para a Emissora e para o Debenturista. 8.1.4. As AGDs serão 
convocadas com antecedência mínima de 15 dias, em primeira convocação e, 
em segunda convocação, com antecedência mínima de 8 dias. 8.1.5. Será 
considerada regular a AGD a que comparecer o Debenturista, independente 
de publicações e/ou avisos. 8.1.6. As deliberações tomadas pelo Debenturis-
ta, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos 
nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora. 8.2. 
Instalação e Deliberação: 8.2.1. A AGD será instalada com o quórum previsto 
no Art. 71, §3º, da Lei das S.A.. 8.2.2. Exceto quando previsto de forma dife-
rente na lei ou na presente Escritura, as matérias que se sujeitem à AGD rela-
tivas às Debêntures serão aprovadas pelo voto do Debenturista. 8.2.3. Nas 
resoluções da AGD, cada Debênture dará direito a um voto. O Debenturista 
poderá constituir mandatários, observadas as disposições dos §§1º e 2º, do 
Art. 126, da Lei das S.A.. Cláusula IX - Declarações e Garantias: 9.1. Decla-
rações e Garantias da Emissora: A Emissora declara e garante, na data da 
assinatura desta Escritura, que: (i) é S.A. devidamente constituída, com exis-
tência válida e em situação regular segundo as leis da República Federativa 
do Brasil; (ii) está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cum-
prir com todas as obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os 
requisitos legais e estatutários necessários para tanto; (iii) esta Escritura e 
cada documento a ser entregue nos seus termos, constituirá obrigação legal, 
válida e vinculante da Emissora, exequível de acordo com seus termos e con-
dições; (iv) a celebração da Escritura e a colocação das Debêntures ao De-
benturista não viola qualquer disposição legal, ou decisão, ainda que liminar, 
judicial, de forma que tal violação possa ter influência materialmente adversa 
sobre os interesses do Debenturista. Cláusula X - Disposições Gerais: 10.1. 
Lei Aplicável: Esta Escritura é regida pelas leis da República Federativa do 
Brasil. 10.2. Irrevogabilidade e Irretratabilidade; Independência: Esta Escritura 
é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de não pre-
enchimento de qualquer dos requisitos relacionados na Cláusula II, obrigando 
as Partes por si e seus sucessores. Caso qualquer das disposições desta 
Escritura venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as 
demais disposições não afetadas. 10.3. Despesas: A Emissora arcará com os 
custos decorrentes da colocação privada das Debêntures, bem como os cus-
tos relativos de publicação dos atos necessários à Emissão. 10.4. Acordo In-
tegral; Aditivos: Esta Escritura constitui a totalidade do acordo entre as Partes 
com relação ao assunto aqui tratado e substitui todos os acordos e entendi-
mentos anteriores entre as Partes no que diz respeito a este assunto, sejam 
escritos ou orais. A presente Escritura não poderá ser alterada, aditada ou 
modificada, exceto de comum acordo por escrito entre as Partes. 10.5. Ces-
são: Salvo disposição em contrário na presente Escritura, as Partes não pode-
rão ceder ou transferir quaisquer direitos resultantes da presente Escritura, 
sem o consentimento prévio por escrito das outras Partes. 10.6. Foro: A Emis-
sora e o Debenturista concordam que todas e quaisquer questões decorrentes 
da construção e interpretação desta Escritura serão dirimidas pelo Foro da 
Comarca do RJ/RJ, com exclusão de quaisquer outros tribunais, por mais pri-
vilegiados que sejam. 10.7. Assinatura Eletrônica: A Emissora e o Debenturis-
ta reconhecem que este instrumento tem plena validade em formato eletrôni-
co, sendo equiparado a documento físico para todos os efeitos legais, reco-
nhecendo e declarando os signatários, à vista do disposto no §2º do Art. 10, 
da MP 2.200-2, de 24/08/01, que a assinatura deste instrumento em meio 
eletrônico por plataforma digital escolhida é suficiente para comprovar autoria 
e integridade do instrumento, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se docu-
mento físico fosse. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes fir-
mam a presente Escritura, na presença de 2 testemunhas. RJ, 17/12/21. 
Frekans Participações S.A. ICP - Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia Investimento no Exterior. p. BRL Trust Investimentos Ltda. 
Anexo II: Boletim de Subscrição de Debêntures: 1. Características da 
Emissão: Terceira Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordiná-
rias, da Espécie Quirografária, em uma única série, para Distribuição Privada, 
da Frekans Participações S.A., sociedade por ações, CNPJ/ME 
41.382.126/0001-55, com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/
RJ, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA NIRE 33.3.0033737-
7 (“Emissora”), para colocação privada, composta por 150 debêntures, com 
valor nominal unitário, nesta data, de R$10.000,00 cada uma, sendo neste ato 
subscritas por ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestraté-
gia Investimento no Exterior (“Debêntures Subscritas”). As demais caracte-
rísticas das debêntures estão definidas no “Instrumento Particular de Escritura 
da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirogra-
fária, em Série Única, para Distribuição Privada da Frekans Participações 
S.A.” firmado pela Emissora em 17/12/21 (“Escritura de Emissão”). O valor 
nominal das Debêntures Subscritas é integralizado pelo debenturista abaixo 
qualificada nesta data, em moeda corrente nacional, mediante depósito em 
conta corrente de titularidade da Emissora. 2. Subscrição das Debêntures 
Subscritas da Série Única: (a) Debenturista: ICP - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior; (b) Número 
de Debêntures Subscritas: 150; (c) Valor Nominal Unitário: R$10.000,00; 
d) Valor Total Integralizado: R$1.500.000,00. RJ, 17/12/21. ICP - Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 
Por: BRL Trust Investimentos Ltda. JUCERJA em 07/01/22 sob o nº 4688021. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Uso de cheque cai ladeira abaixo Brasileiro buscou mais 
crédito para compra de 
veículo no ano passadoEm algumas lojas de 

rua da zona sul do 
Rio de Janeiro não 

é raro nos depararmos com 
um aviso estampado dizen-
do: não aceitamos cheques. 
Estatística divulgada nesta 
sexta-feira pela Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban) mostra que o avan-
ço dos meios de pagamen-
to digitais, como internet e 
mobile banking, e a criação 
do Pix em 2020 fez com 
que o uso do cheque no pa-
ís mantivesse a queda verifi-
cada nos últimos anos.

Em 2021, o número 
de cheques compensados 
no Brasil caiu para 218,9 
milhões, uma redução de 
93,4% em relação ao ano de 
1995, início da série históri-
ca, quando foram compen-
sados 3,3 bilhões de che-
ques. Na comparação com 
2020, a queda foi de 23,7% 
- naquele ano, foram com-

pensados 287,1 milhões de 
documentos em todo o pa-
ís. As estatísticas têm como 
base a Compe - Serviço de 
Compensação de Cheques.

Os dados também apon-
tam redução no volume fi-
nanceiro dos cheques e no 
número dos documentos 
devolvidos e nos devolvi-
dos sem fundos na compa-
ração desde 1995. Naquele 
ano, o volume financeiro 
dos cheques compensados 
totalizou R$ 2 trilhões. Em 
2021 o valor passou para 
R$ 667 bilhões, uma queda 
de 67,4%. Na comparação 
com 2020, houve uma pe-
quena redução, de 0,22%, 
quando o montante atingiu 
R$ 668,4 bilhões.

Em 2021, o número de 
cheques devolvidos (sem 
fundos, por conta encer-
rada, por prática espúria, 
sustado ou revogado) foi de 
18,6 milhões, que represen-

tou 8,5% no total de che-
ques compensados no país, 
e queda de 23,7% na com-
paração com 2020, quando 
foram devolvidos 23,4 mi-
lhões de documentos. Em 
1996, início da série histó-
rica desta categoria, foram 
contabilizados 63,5 milhões 
de cheques devolvidos.

Em relação aos cheques 
devolvidos sem fundos, o 
total caiu de 15,2 milhões, 
em 2020, para 13,6 milhões 
no ano passado, uma re-
dução de 20,6%. Em 1997 
(início desta série histórica 
específica), o número regis-
trado de cheques devolvi-
dos sem fundo foi de 56,8 
milhões.

“As estatísticas divulga-
das pela Febraban revelam 
que o cliente bancário tem 
deixado, cada vez mais, de 
usar cheques, e optado por 
outros meios de pagamen-
to, em especial os canais 

digitais (internet e mobile 
banking), que atualmente 
são responsáveis por 67% 
de todas as transações feitas 
no país, segundo a última 
edição da Pesquisa Febra-
ban de Tecnologia Bancá-
ria”, avalia Walter Faria, di-
retor adjunto de Serviços da 
Federação.

Ele acrescenta que a cres-
cente digitalização do clien-
te bancário foi impulsiona-
da, também, pela entrada 
em funcionamento do Pix, 
em novembro de 2020. Em 
1 ano de existência, foram 
feitas 7 bilhões de transa-
ções com R$ 4 trilhões de 
volume financeiro.

De acordo com a última 
edição do Radar Febraban, 
desde a implantação do Pix, 
sua aprovação teve cres-
cimento expressivo, de 9 
pontos, passando de 76% 
para 85% e já tem a adesão 
de 71% dos brasileiros.

Em 2021, veículos 
usados correspon-
deram a 70% das 

vendas a crédito. Já a com-
pra de veículos novos regis-
trou queda de 1,4% no total 
de vendas a crédito. Entre 
eles, a categoria de autos le-
ves teve queda de 15% no 
acumulado do ano.

O crédito direto ao con-
sumidor (CDC) é a modali-
dade de financiamento com 
maior representatividade 
dentre as demais modali-
dades – consórcio, leasing 
e outros. Em dezembro de 
2021 apresentou uma que-
da de 20,1% frente a de-
zembro do ano anterior. As 
vendas financiadas de veí-
culos somaram 5,9 milhões 
de unidades, entre novas e 
usadas – incluindo motos, 
autos leves e pesados.

Os dados foram divul-

gados nesta sexta-feira pela 
B3, que opera o Sistema Na-
cional de Gravames (SNG), 
a maior base privada do 
país, que reúne o cadastro 
das restrições financeiras de 
veículos dados como garan-
tia em operações de crédito 
nacionalmente.

De acordo com a B3, o 
número representa cres-
cimento de 6,8% em re-
lação ao ano de 2020, e 
equivale a 375 mil unida-
des financiadas a mais. Os 
destaques de 2021 foram 
os segmentos de veícu-
los pesados e de motos 
com crescimento de 18% 
e 17,6% respectivamente, 
na comparação com o ano 
anterior. Já o segmento de 
veículos leves teve alta de 
4%, em comparação com 
os financiamentos realiza-
dos em 2020.
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