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Governadores 
lançam carta
contra decreto  
das armas

Governadores de 13 estados e do 
Distrito Federal lançaram, nesta ter-
ça-feira, uma carta aberta contra o 
decreto de armas do presidente Jair 
Bolsonaro (Decreto Presidencial n. 
9.785, de 07 de maio de 2019).

A carta é assinada pelos gover-
nadores Ibaneis Rocha (MDB-
DF), Flávio Dino (PCdoB-MA), 
Wellington Dias (PT-PI), Paulo 
Câmara (PSB-PE), Camilo Santana 
(PT-CE), João Azevedo (PSB-PB), 
Renato Casagrande (PSB-ES), Rui 
Costa (PT-BA), Fátima Bezerra 
(PT-RN), Renan Filho (MDB-AL), 
Belivaldo Chagas (MDB-SE), Wal-
dez Góes (PDT-AP), Mauro Car-
lesse  (PHS-TO) e Helder Barbalho 
(MDB-PA).

“As medidas previstas pelo de-
creto não contribuirão para tornar 
nossos estados mais seguros. Ao 
contrário, tais medidas terão um 
impacto negativo na violência – 
aumentando, por exemplo, a quan-
tidade de armas e munições que 
poderão abastecer criminosos – e 
aumentarão os riscos de que discus-
sões e brigas entre nossos cidadãos 
acabem em tragédias”, afirmam.

Válido desde maio, mas ainda 
não regulamentado, o decreto, que 
permite que pessoas de todos es-
tados comprem armas, de pistolas 
até fuzis, é bastante questionado. O 
Ministério Público Federal (MPF) 
já pediu a suspensão do decreto, 
que é apontado como inconstitucio-
nal. Também existem três ações na 
Justiça Federal e três no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Página 3

Lojas do Rio só perdem 
desde início do governo
Comércio carioca 
amarga quarto mês  
de queda nas vendas

As vendas no comércio lojista 
da Cidade do Rio de Janeiro caí-
ram 3,6% em abril em relação ao 
mesmo mês de 2018. O ano está 
todo no vermelho: janeiro registrou 
menos 3,2%, fevereiro, queda de 
3,8%, e março desabou 4%.

Os dados são da pesquisa Termô-
metro de Vendas divulgada mensal-
mente pelo Centro de Estudos do 
Clube de Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDL-Rio), que abrange 
cerca de 750 estabelecimentos co-
merciais da cidade. No acumulado do 
ano em comparação com os quatro 
primeiros meses de 2018, as vendas 
caíram 3,8%. Em comparação com 
março de 2019, o tombo foi de 7,1%.

Segundo o presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, o resultado 
de abril continua refletindo a crítica 
situação econômica que o Estado 
do Rio atravessa, afetado pelo de-
semprego e a violência, que afasta 
o consumidor das compras. “Além 

O aumento da informalidade, por conta do alto desemprego, acaba prejudicando os lojistas

desse quadro, o comércio está sen-
do bastante prejudicado pela inva-
são dos camelôs, que se expande 
cada vez mais, inundando as ruas 
do Rio”, conclui Aldo.

A pesquisa mostra que todos os 
setores do ramo mole (bens não 
duráveis) e do ramo duro (bens 
duráveis) apresentaram resulta-

dos negativos. Os que tiveram as 
maiores quedas no faturamento no 
ramo mole foram tecidos, calçados 
e confecções e no ramo duro (bens 
duráveis) joias, óticas, móveis e 
eletrodomésticos. A venda à vista 
caiu 5,1%, e a venda a prazo per-
deu 3,9%.

O faturamento das lojas foi me-

nor independentemente da loca-
lização. Em bens não duráveis, as 
lojas da Zona Sul venderam menos 
5,3%, as da Zona Norte e do Cen-
tro, ambas, com menos 3,1%. Nos 
bens duráveis, as lojas do Centro, 
da Zona Norte e da Zona Sul ven-
deram menos 5%, 4,7% e 3,2%, 
respectivamente.

Reprovação de Bolsonaro 
supera aprovação pela 1ª vez

Com 36,2% da população consi-
derando a gestão de Jair Bolsona-
ro “ruim” ou “péssima” e 28,6% 
avaliando como “ótima” ou “boa”, 
pela primeira vez a reprovação do 
Governo Bolsonaro superou a apro-
vação, aponta pesquisa da consul-
toria Atlas Político divulgada nesta 
terça-feira pela edição brasileira do 
jornal El País. Os dados foram co-
lhidos entre 19 e 21 de maio, com 2 
mil pessoas recrutadas na internet e 
amostra balanceada por meio de al-
goritmo. A margem de erro é de dois 
pontos percentuais. Em relação a 
abril, quando completou 100 dias de 
mandato, a reprovação do Governo 
Bolsonaro aumentou cinco pontos. 

“O resultado mostra uma conver-
são de avaliação regular em ruim ou 

péssimo. Ou seja, uma intensificação 
da rejeição entre os que já não esta-
vam gostando tanto assim do gover-
no. Entretanto, se você olhar a apro-
vação, ela caiu menos. Mostra uma 
certa resiliência da base que ele tem 
e que parece estar segurando bastante 
bem”, analisa Andrei Roman, diretor 
do Atlas Político. “Esta base ainda 
fiel ao bolsonarismo será posta à pro-
va no próximo domingo, dia 26, para 
quando os apoiadores do presidente 
convocam marchas em ao menos 50 
cidades do país. A mobilização não é 
um consenso na coalizão que ajudou 
a eleger Bolsonaro, que inclui os mo-
vimentos que fizeram campanha pelo 
impeachment de Dilma Rousseff, e 
nem mesmo no próprio partido do 
presidente, o PSL”, analisa Roman.

Trump derruba crescimento mundial
Em meio a altas tensões comer-

ciais e incerteza política, a ONU 
cortou a previsão de crescimento 
econômico do mundo para este ano 
e para o próximo. No lançamento 
de seu principal relatório anual em 
janeiro, economistas da ONU aler-
taram para os “riscos no horizonte”. 
Cinco meses depois, com disputas 
comerciais e aumento de tarifas, es-
ses temores foram confirmados.

As previsões contidas no relatório 
de janeiro, que eram de alta na eco-
nomia de 3% em 2019 e 2020, agora 
foram revisadas para baixo: espera-se 
agora que o crescimento este ano não 
passe de 2,7%; no ano que vem, a ex-
pectativa é de alta de 2,9%. Em 2018, 
a economia mundial cresceu 3%.

Espera-se que o crescimento 
econômico na América Latina e no 
Caribe aumente lentamente, mas os 
riscos permanecem devido a fatores 

externos e domésticos. O PIB deve-
rá crescer apenas 1,1% em 2019 e 
2% em 2020, após um crescimento 
de 0,9% em 2018.

A Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) também reduziu suas pre-
visões para vários países, entre eles 
o Brasil. A entidade espera que o 
Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro cresça 1,4% em 2019 e 2,3% em 
2020. A expectativa anterior era de 
crescimento de 2,1% este ano e 2,4% 
no próximo.

A OCDE afirma que desacele-
ração da economia é fruto das in-
certezas em torno das políticas do 
Governo Bolsonaro. “A fragmenta-
ção política no Brasil e, às vezes, a 
relação difícil entre diferentes alas 
do governo complicam a constru-
ção de um consenso político para a 
aprovação de reformas-chave”, dis-

se a Organização em comunicado.
A expectativa da OCDE para 

a economia mundial este ano é 
mais otimista que a da ONU: alta 
de 3,2%. Pelo lado dos países de-
senvolvidos, o destaque vem dos 
Estados Unidos. A OCDE revisou 
para cima a projeção do PIB norte-
americano: de 2,7% para 2,8%.

Por seu lado, a ONU atribui à guer-
ra comercial lançada pelo presidente 
Donald Trump o motivo para piora 
nas expectativas. O comércio bilate-
ral de mercadorias entre os Estados 
Unidos e a China diminuiu mais de 
15% desde setembro de 2018.

Se as tensões comerciais au-
mentarem ainda mais, os efeitos da 
mudança climática acelerarem ou 
houver uma súbita deterioração das 
condições financeiras, a desacele-
ração poderá ser mais acentuada ou 
mais prolongada, alerta a ONU.

Contrabando na América Latina 
movimenta U$S 210 bilhões anuais

De acordo com dados da Aliança 
Latinoamericana Anticontrabando 
(Alac), o contrabando movimenta 
na América Latina recursos equi-
valentes a 2% do PIB latino-ameri-
cano, ou cerca de U$S 210 bilhões 
anuais, afetando indústrias como 
as de siderurgia, metalomecânica e 
aço; tabaco, licores, medicamentos 
e cosméticos; plásticos e calçados; 
têxteis e confecções; e segurança 
cibernética.

Para Edson Vismona, presidente 
do Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO) esses números 
são devastadores. O contrabando 
movimenta dinheiro igual ao PIB 
de 25 dos 32 países do continente 
afirma. Vismona lembra que dentro 
desta realidade, o cigarro continua 

como o produto campeão do con-
trabando, e acredita que somente 
com a cooperação entre diversos 
países, em especial o Paraguai, será 
possível mudar esse quadro.

O Protocolo para Eliminar o 
Comércio Ilícito de Produtos de 
Tabaco (ITP) é uma ferramenta im-
portante na jornada para o controle 
do mercado ilegal de cigarros, mas 
é importante entender que ele tem 
seus efeitos limitados, já que ape-
nas a implementação no Brasil não 
será suficiente. Ele deve ser ratifi-
cado e implementado pelo Paraguai 
e demais países da região, afirma o 
executivo. Na Argentina, 14% dos 
cigarros consumidos são de contra-
bando, enquanto no Brasil chega a 
54% e no Chile ultrapassa 22%.

Obloqueio econômico impos-
to pelos Estados Unidos à 
Venezuela, em vigor desde 

2015, resultou em danos totais de 
US$ 130 bilhões (R$ 532 bilhões) 
à economia do país sul-americano, 
conforme afirmou nesta terça-feira 
o embaixador venezuelano na Rús-
sia, Carlos Rafael Faría Tortosa. As 
informações são da agência noticio-
sa russa Sputnik. De acordo com o 
embaixador, esses US$ 130 bilhões 
dariam para sustentar nove anos da 
economia venezuelana. As sanções 
norte-americanas contra a Vene-
zuela começaram há quatro anos, 
quando o então presidente Barack 
Obama as apresentou contra vá-
rias autoridades venezuelanas em 
resposta à expulsão de diplomatas 
americanos. Desde então, elas têm 
sido repetidamente aumentadas. 
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“Possuir uma contradição 
real é o que faz um problema 
ser problema. Um povo é um 
estilo de vida e, enquanto tal, 
consiste em certa modulação 
simples e diferencial que vai 
organizando a matéria em 
torno. Causas exteriores des-
viam, no ápice de sua trajetó-
ria ideal, esse movimento de 
organização criadora em que 
vai se desenvolvendo o esti-
lo de um povo e o resultado é 
o mais monstruoso e lamen-
tável que se possa imaginar. 
Cada passo de avanço nesse 
processo de desvio soterra e 
mais oprime a intenção ori-
ginal, envolvendo-a em uma 
crosta morta de produtos 
fracassados, torpes, insufi-
cientes. A cada dia esse povo 
torna-se menos o que deve-
ria ter sido.” Ortega y Gas-
set, Meditações do Quixote.

No meu entendimento não 
houve o interesse em cons-
truir, após Geisel, um Pro-
jeto Brasil, o que reconheço 
ser uma afirmação polêmi-
ca. Permitam-me algumas 
considerações introdutórias. 
Usarei a expressão “Período 
Revolucionário”, consciente 
de sua impropriedade – ape-
nas para exemplo do que é a 
semântica da banca (sistema 
financeiro internacional) – 
para aquele que vai da cam-
panha de Jânio Quadros à 
Constituição de 1988.

Neste período passamos 
de um imperialismo indus-
trial, conduzido pelos Es-
tados Unidos da América 
(EUA), para dominação 
financeira de origem anglo-
judaica, mas efetivamente 
apátrida, vestida com a ide-
ologia neoliberal.

Em abril de 1959, Jânio é 
lançado pelo Movimento Po-
pular Jânio Quadros (MPJQ) 
à Presidência da República, 
logo apoiado pelo pequeno 
Partido Trabalhista Nacio-
nal (PTN). No mesmo ano, 
o Partido Libertador (PL), o 
Partido Democrata Cristão 
(PDC) e o Partido Republi-
cano (PR) apoiaram a sua 
candidatura. A expressivi-
dade político partidária era 
praticamente nula. Mas, na 
minha avaliação, começa aí 
um novo ciclo de interferên-
cia estadunidense na admi-
nistração federal brasileira.

Breve recapitulação de 
uma década. Economistas 

franceses denominam “Trin-
ta Gloriosos” o “período de 
prosperidade”, vivido pela 
França, que vai de 1945 aos 
choques do petróleo (1973). 
Mas teriam efetivamente 
ocorrido?

Em 1955, surgiu o Pacto 
de Varsóvia como respos-
ta dos países comunistas à 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

As décadas de 1950 e 
1960 foram das derrotas do 
colonialismo (francês, in-
glês, estadunidense) pela 
África e Ásia. Derrotas bé-
licas – Indochina, Coreia, 
Argélia – e políticas, como 
a Conferência de Bandung 
(Indonésia, 1955). Em 1959 
triunfa a Revolução Cuba-
na, apenas dez anos após a 
imensa China ter se tornado 
um país comunista. Tropas e 
a Agência Central de Inteli-
gência (CIA) estadunidenses 
interferiam nos governos das 
Américas e no Oriente Mé-
dio.

Os dados estatísticos, 
que utilizo a seguir sobre os 
EUA, foram obtidos no ar-
tigo “A century of change: 
the U.S. labor force, 1950–
2050”, publicado na Mon-
thly Labor Review (MLR),
em maio de 2002, e nos di-
vulgados pelo US Bureau of 
Labor Statistics.

“Nas duas décadas após a 
Segunda Guerra Mundial, a 
economia dos EUA teve uma 
grande expansão. O cres-
cimento econômico rápido 
aumentou muito a deman-
da por mão de obra. O mo-
vimento civil, a legislação 
que promove a igualdade de 
oportunidades no emprego e 
o movimento pelos direitos 
das mulheres criaram uma 
atmosfera que foi hospitalei-
ra para mais mulheres traba-
lhando fora de casa” (MLR 
citada). Verdade ou desejo?

Em 1958, o médico Antô-
nio da Silva Mello, da Aca-
demia Brasileira de Letras, 
pensador humanista, publi-
ca Estados Unidos prós e 
contras (Editora Civilização 
Brasileira, RJ), de onde reti-
ro dados e observações que 
se seguem.

Silva Mello trata da de-
pendência industrial estadu-
nidense das matérias primas 
estratégicas: “Todo antimô-
nio que os Estados Unidos 

consomem provem do Peru 
e da Bolívia; 60% do cobre, 
do Chile; 50% do bismuto, 
do Peru; do México e do 
Peru, 50% do chumbo; ainda 
do México, 66% do mercú-
rio, do cádmio e da grafita”. 
E nós, brasileiros coloniza-
dos, sempre aprendemos que 
os EUA eram autossuficien-
tes, se isolados, apenas lhes 
faltaria o cafezinho (sic).

Naquele final de déca-
da de 1950, nos EUA, cada 
trabalhador sustentava, além 
de si próprio, pouco menos 
de duas pessoas, conforme 
dados do US Bureau of La-
bor Statistics. As mulheres 
representavam 34% da for-
ça de trabalho. E 7 milhões, 
dos cerca de 110 milhões de 
habitantes acima de 16 anos, 
ocupavam cargos em órgãos 
dos governos.

A presidência de Dwight 
Eisenhower (1953-1961) era 
pressionada pelo complexo 
industrial-militar e o antico-
munismo, que, a um só tem-
po, era doutrinação, arma 
psicossocial, e uma invasão 
empresarial estadunidense.

Silva Mello, analisando as 
condições psicossociais dos 
EUA naqueles anos 1950, 
ressalta o uso da religião 
protestante para a discrimi-
nação racial e social. “Neste 
particular, seria de grande 
conveniência considerar os 
tremendos prejuízos e so-
frimentos que as religiões 
têm acarretado ao ser huma-
no”. É a religião usada para 
a censura, para a limitação 
da tão decantada liberdade. 
Hoje a indústria cultural, as 
comunicações de massa e as 
redes virtuais têm este papel 
censor e dirigente.

Considerando este cená-
rio, para os EUA, o Plano 

de Metas de Juscelino Ku-
bitschek (JK), 1956-1961, 
tendo o varguista João Gou-
lart como vice, não oferecia 
garantia, mas preocupações 
a seu poder imperial.

A televisão surgira em 
1950, em São Paulo, pelas 
mãos de Assis Chateau-
briand, de notória adesão 
aos interesses estrangeiros e 
às elites exportadoras brasi-
leiras de produtos primários. 
De 1951 a 1960, o Sudeste 
(Rio de Janeiro e São Paulo) 
passa a dispor de seis canais 
aos quais se agregam dois 
em Recife. Os EUA já ti-
nham, então, quase 40 anos 
de experiência neste veículo 
de comunicação de massa.

Fecho a recapitulação 
deste decênio.

A campanha exitosa do 
midiático Jânio, como tam-
bém midiatizadas serão as 
campanhas de Collor e Bol-
sonaro, tendo o mesmo su-
porte estrangeiro, oferece a 
oportunidade para os EUA 
recolocarem o Brasil na de-
pendência, idêntica à da I 
República, trocando o domi-
nador inglês pelo estaduni-
dense.

As análises que Peter 
Cain e Antony Hopkins 
(British Imperialism 1688-
2015, Routledge, Londres, 
NY, 2016) fazem da história 
britânica, em especial na Oi-
tava Parte do trabalho: “Lo-
sing an empire and finding 
a role”, esclarecem muitos 
eventos que venho tratando. 
As citações estão de tradu-
ção livre.

“É bastante real a compre-
ensão de que o setor indus-
trial na Grã-Bretanha foi in-
corporado, depois de 1945, 
pela estrutura dominada por 
instituições financeiras tra-
dicionais e forçado a se ade-
quar às suas práticas”.

Esta estrutura financeira, 
que denomino banca, come-
çou a agir na Europa Oci-
dental e nos EUA. Somente 
após as “crises do petróleo” 
universalizaram sua atuação. 
Esta compreensão explica, 
por exemplo, que o golpe de 
1964 foi desencadeado pelos 
interesses industriais estadu-
nidenses e finalizado pelos 
interesses internacionais das 
finanças. Embora em ambos 
momentos, e como em todo 
e qualquer evento, haja uma 

conjugação de interesses.
Deste modo, o Período 

Revolucionário tem início 
com o poder industrial esta-
dunidense e sua projeção no 
Brasil e conclui quando se 
obtém um marco legal para 
a atuação do poder, agora 
internacional, que se instala 
em nosso país.

Não seriam possíveis as 
ações de Médici e sobretu-
do de Geisel se vivêssemos 
já sob domínio da banca. O 
grande avanço nacionalista 
de Geisel encontrou o poder 
industrial dos EUA enfra-
quecido e a banca já sufi-
cientemente forte para lhe 
impor o General Figueiredo, 
um Bolsonaro melhor prepa-
rado e de origem social na 
classe média alta.

N o v a m e n t e 
Cain&Hopkins: “É crucial a 
conexão entre o poder eco-
nômico e a autoridade po-
lítica, que oferece os meios 
para superar as dificuldades 
da expansão imperialista”. 
Nada poderia ser mais explí-
cito para a conquista brasi-
leira pela banca.

A situação brasileira 
não se diferencia das ou-
tras nações latino-ameri-
canas, como se constata, 
entre outras, nas análises 
de Vania Bambirra (O ca-
pitalismo dependente lati-
no-americano), de Agus-
tín Cueva (O processo 
de dominação política do 
Equador e O desenvolvi-
mento do capitalismo na 
América Latina), de José 
Carlos Mariátegui (Sete 
Ensaios de Interpretação 
da Realidade Peruana) e 
nas reflexões de Theoto-
nio dos Santos, recolhidas 
em Socialismo ou Fascis-
mo, como em tantas obras 
que mostram ser a União 
dos Povos Latino-Ameri-
canos uma condição para 
a soberania de cada um.

Não é outra a razão pela 
qual os governantes, títeres 
em todos estes países, sob os 
mais toscos pretextos, bus-
cam eliminar a integração e 
solidariedade latino-ameri-
cana.

É parte da conquista colo-
nial a desconstrução da alma 
nacional, da autoestima dos 
povos. Concluo esta II Parte 
das minhas reflexões trans-
crevendo um caso verdadei-

ramente dramático, retirado 
de uma obra de etnobotâni-
ca: Plantas e Civilização, de 
Luiz Mors Cabral (Edições 
de Janeiro, RJ, 2016).

“Carvalho
Não confunda alhos com 

bugalhos: gente não é bicho, 
azinheira não é figueira

Sou de família alemã. 
Meus bisavós vieram da Ale-
manha para o Brasil no final 
da Primeira Guerra Mundial. 
Fugiram de um país arrasado 
e, sem saber, fugiam tam-
bém de outra guerra que es-
tava por vir. Em 1928 (meu 
avô tinha 8 anos), a família 
fez uma viagem à Alemanha. 
Era hora de apresentar meu 
avô aos que tinham ficado 
na Europa. É dessa viagem a 
lembrança mais marcante da 
infância de meu avô.

Minha bisavó resolveu 
levá-lo ao zoológico, mas o 
passeio acabou abruptamen-
te, porque uma das atrações 
era uma tribo de índios da 
América do Sul. Expostos 
como animais, na reconsti-
tuição mequetrefe de uma 
aldeia, cercados por grades. 
Minha bisavó percebeu o 
absurdo daquilo e caiu fora 
do zoológico o mais rápido 
possível. Meu avô lembrava 
vivamente do desconforto da 
situação, das desculpas para 
o fim inesperado do passeio, 
dos silêncios na volta para 
casa.

Os chamados zoológicos 
humanos não eram novi-
dade na década de 1920. Já 
existiam e excursionavam 
pela Europa desde os anos 
1880. Africanos, pigmeus, 
aborígenes australianos e 
índios sul-americanos eram 
frequentemente expostos ao 
público. É difícil saber qual 
etnia estava exposta quando 
meu avô visitou o zoológico. 
Pode-se arriscar que era um 
grupo fueguino (proveniente 
da Terra do Fogo), porque 
pelo menos quatro diferen-
tes etnias fueguinas (mapu-
che, tehuelche, kawésqar e 
selk’nam) foram frequen-
temente capturadas para vi-
rarem atração para famílias 
europeias”.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, 
é diretor na Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás 
(Aepet).
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É parte da 
conquista 
colonial a 
desconstrução da 
alma nacional, da 
autoestima dos 
povos

Reflexões para Construção do Projeto Nacional – Parte 2

Dicas de como perder clientes
Para empreendedores e 

empresários, clientes po-
dem parecer figuras difíceis 
de lidar, mas são mais sim-
ples do que aparentam.

Independente do setor 
em que se trabalha, se-
jam lojas de departamen-
to, restaurantes ou salões 
de beleza, eles possuem 
demandas específicas e 
buscam suprir suas ne-
cessidades em locais de 
confiança. Por esse moti-
vo, é necessário entender 
o que você pode oferecer 

além dos seus serviços 
rotineiros.

O fundador do Wal-Mart, 
Sam Walton, além da gran-
de contribuição para o va-
rejo no mundo, tinha muito 
conhecimento sobre clien-
tela. Uma de suas icônicas 
frases é: “Clientes podem 
demitir todos de uma em-
presa, do alto executivo 
para baixo, simplesmente 
gastando o seu dinheiro em 
outro lugar.”

Existem algumas razões 
simples que fazem com que 

os clientes busquem outras 
alternativas, e é importante 
prestar atenção em como 
você lida com a sua empre-
sa, seus colaboradores, e 
os seus consumidores, para 
não perdê-los.

Dados indicam que mal 
atendimento e reclama-
ções não atendidas somam 
79% das razões para um 
cliente não voltar a um 
estabelecimento. Outros 
motivos são: vantagens 
melhores em outras orga-
nizações, mudança de en-

dereço, amizades comer-
ciais e falecimento. Dessa 
forma fica ainda mais fá-
cil compreender como se 
faz para perder fregueses. 
Confira algumas dicas de 
como perder seus clientes:

Atendimento e vendas 
– O atendimento é um dos 
pontos principais para fa-
zer com que as pessoas se 
sintam lesadas: vendedores 
desinteressados, grosseiros 
ou confusos fazem com que 
os clientes percam a von-
tade de comprar algo. Há 

também os atendentes que 
forçam ou são muito apres-
sados para concluir uma 
venda.

Ambiente – Esse também 
pode ser um dos motivos 
que faz com que as pessoas 
se sintam incomodadas. Lo-
cais em que tudo parece de-
sorganizado, com conversas 
paralelas ou sem sentido e 
horários irregulares são ex-
tras para clientes deixarem 
de frequentar um estabele-
cimento.

Administração – Erros 

de administração são cor-
riqueiros, mas alguns são 
efetivos na hora de fidelizar 
ou não um cliente. Não se 
manter atualizado e acom-
panhar as tendências do seu 
setor, deixar de ter um rela-
cionamento e acompanhar 
o comportamento dos fre-
gueses, manchar a imagem 
da concorrência, tudo isso 
pode ser decisivo para os 
clientes.

q  André Castro
Palestrante motivacional.
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O presidente tem razão
Para tentar salvar a reforma da Previdência, atira-se, 

em Brasília, para todos os lados: parlamentarismo de 
coalizão, maior participação do ministro Paulo Guedes, 
presença dos militares, tentativa de segurar os bolsomin-
ions. Só falta, como disse a coluna em outra ocasião, 
combinar com os russos.

As manifestações da semana passada, turbinadas pela 
defesa da educação, foram azeitadas pela rejeição a um 
projeto de cortes nas aposentadorias que prejudicará as 
pessoas e a economia do país, por seu inerente caráter 
contracionista, por retirar dinheiro que iria para o con-
sumo.

O efeito sobre a popularidade do presidente é devasta-
dor: 36,2% da população considera a gestão de Jair Bol-
sonaro “ruim” ou “péssima”, superando, pela primeira 
vez, o contingente, de 28,6%, que ainda a classifica como 
“ótima” ou “boa”, aponta pesquisa da consultoria Atlas 
Político divulgada nesta terça-feira pelo jornal espanhol 
El País. Transferir o ônus da reforma para o Congresso 
pode ser do interesse do presidente, mas os parlamen-
tares não são assim tão inocentes.

Assim fica-se com a observação de Bolsonaro a es-
tudantes do quinto ano de uma escola pública após a 
cerimônia do hasteamento da Bandeira Nacional no Pa-
lácio da Alvorada. O presidente disse às crianças que, no 
futuro, eles vão pagar a aposentadoria dos mais velhos: 
“Até vocês, quando estiverem trabalhando, vão garantir 
a nossa aposentadoria, desse pessoal que está aqui atrás.” 
Paulo Guedes, presente, compreendeu que a sonhada 
capitalização virou pesadelo.

Pesquisa
Dezoito trabalhos de 12 instituições de ensino supe-

rior foram selecionados pelo CTG – Comitê Técnico de 
Geossintéticos da Associação Brasileira das Indústrias 
de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (Abint) para partici-
parem do 1° Prêmio de Tecnologias em Geossintéticos. 
A divulgação dos vencedores será feita em 17 de junho.

Das 12 finalistas, sete são universidades públicas, 
quatro são instituições de ensino sem fins lucrativos, e 
apenas uma é privada puro-sangue.

O propósito da premiação é contemplar trabalhos que 
apresentem pesquisa ou estudos de casos que tragam de-
senvolvimento tecnológico para aplicação desses produ-
tos na engenharia.

Além da Avianca
O Decolar enviou explicação à coluna sobre a nota “A 

ver aviões”, publicada ontem:
“Desde o anúncio da recuperação judicial da Avianca 

Brasil, em dezembro de 2018, o Decolar trabalha in-
cansavelmente para garantir que as reservas de seus cli-
entes sejam reacomodadas em outros voos ou até mesmo 
em outras companhas aéreas, firmando seu compromis-
so de estar sempre ao seu lado e buscando as melhores 
soluções para seus viajantes. Até o presente momento, 
todos os casos foram tratados, sem qualquer custo para 
seus clientes, sendo que cerca de 40% já foram reacomo-
dados, 40% tiveram seu reembolso integral, e os demais 
20% estão sendo solucionados.”

Há motivos para duvidar da explicação. O reembolso 
está sendo feito em até 45 dias. E um caso concreto que 
chegou à coluna mostra que o consumidor ficou desassis-
tido. Apesar de haver voos de outras companhias aéreas 
para o mesmo destino, com uma diferença de duas horas 
antes ou quatro horas depois, o Decolar deixou para o 
cliente a tarefa de conseguir remarcar com a Avianca no 
aeroporto.

Pior: o site da agência de viagens argentina vendia 
as passagens, via Gol e Latam, mas não ofereceu esta 
solução para o consumidor.

Quinta coluna
Confirmado: mais um ‘vermelho’ na praça. Eduardo 

Bolsonaro, que entrou na campanha por Lula (Livre), 
apresentou projeto na Câmara isentando os profissionais 
do Mais Médicos de prestar o Revalida. O programa do 
governo petista foi alvejado pelo papai Jair.

Rápidas
Sete ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

participam dia 27, das 8h às 18h, do X Seminário do STJ 
que será realizado na Unidade Jardim Paulista da As-
sociação dos Advogados de São Paulo. Informações em 
aasp.org.br *** O show da Banda Cigana Wal Hei e Seus 
Irmãos estará na Uerj no mês de Santa Sara Kali, pa-
droeira do povo cigano. A apresentação será nesta quin-
ta-feira, às 19h. Presença deve ser confirmada em face-
book.com/events/1057579127784462/ *** A história 
de Aladdin será contada dia 25 no Clubinho do Passeio 
Shopping, às 14h *** O Idor-SP (Instituto D’Or de Pes-
quisa e Ensino) realizará, em 15 de junho, o Curso Inten-
sivo de Urodinâmica Padrão. As aulas serão ministradas 
pelo urologista Daniel Moser.

Desigualdade recorde na renda do trabalho
Dados  da FGV Ibre 
revelam que os 
mais pobres são os 
mais impactados 
pela crise

A desigualdade no mer-
cado de trabalho aumentou 
pelo 17º trimestre consecuti-
vo e alcançou seu maior ní-
vel em pelo menos sete anos, 
de acordo com estudo do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV IBRE). O índi-

ce de Gini, que mede a renda 
do trabalho per capita, alcan-
çou 0,627, o maior patamar 
da série histórica iniciada em 
2012. Quanto mais perto de 
1, maior é a desigualdade. 
De acordo com o pesqui-
sador da área de Economia 
Aplicada do FGV IBRE, 
Daniel Duque, a desigualda-
de da renda subiu quando se 
observa a renda individual 
do trabalhador e também a 
renda por domicílios.

As oscilações na relação 
entre a renda média dos 10% 
mais ricos e dos 40% mais 
pobres indicam que desde 
novembro de 2015 essa de-
sigualdade vem subindo. De 
acordo com o levantamento, 

a variação acumulada real da 
renda média entre os mais 
ricos (10% da população) e 
os mais pobres (40% da po-
pulação) mostra que, no pe-
ríodo pré-crise (até 2015), os 
mais ricos tiveram aumento 
real de 5% e os mais pobres, 
o dobro, 10%. Depois do 
pós-crise, a renda acumu-
lada real dos mais ricos au-
mentou 3,3% e a dos mais 
pobres caiu mais de 20%. 
Observando-se toda a série 
histórica, desde 2012, a ren-
da real acumulada dos mais 
ricos aumentou 8,5% e a dos 
mais pobres caiu 14%.

De acordo com Duque, os 
mais pobres sentem muito 
mais o impacto da crise por 

sua vulnerabilidade social. 
“Há menos empresas con-
tratando e demandando tra-
balho, ao passo que há mais 
pessoas procurando. Essa 
dinâmica reforça a posição 
social relativa de cada um. 
Quem tem mais experiên-
cia e anos de escolaridade 
acaba se saindo melhor do 
que quem não tem”, explica 
Duque. Ele acrescentou que 
a lenta recuperação do mer-
cado de trabalho, ao bene-
ficiar mais os profissionais 
com melhores qualificações, 
aprofundou a desigualdade 
e potencializou o desalento, 
situação em que o trabalha-
dor desiste de procurar em-
prego.

Fuzil pode ficar fora do pacote de armas
AGU pediu 
mais prazo para 
responder ao STF 
sobre medida

A permissão para que 
civis com porte de armas 
possam adquirir fuzis, é um 
dos pontos que poderá ser 
alterado pelo governo fe-
deral na revisão do Decreto 
nº 9.785/2019, que mudou 
as regras sobre aquisição, 
cadastro, registro, posse, 
porte e comercialização de 
armas de fogo. A norma foi 
publicada no último dia 8 de 
maio. Essa possibilidade foi 
anunciada pelo porta-voz da 
Presidência da República, 

Otávio Rêgo Barros, nesta 
terça-feira, em entrevista a 
jornalistas.

“A aquisição de fuzil pelo 
cidadão, esse é um dos as-
pectos que está sofrendo 
avaliação por parte do presi-
dente, juntamente com nossa 
assessoria jurídica da Casa 
Civil para, a partir dessa re-
avaliação, ajustar ou não o 
decreto”, afirmou.

Antes do decreto, as ar-
mas autorizadas para civis 
deveriam ter até 407 joules 
de potência, como revólve-
res de calibre 32 e 38 e pis-
tolas de calibre 380. Com 
o decreto, essa potência foi 
ampliada para 1.620 joules, 
o que passou a incluir armas 
como pistolas calibre ponto 
40, pistola nove milímetros, 
pistola calibre 45, carabi-
nas semiautomáticas e fu-

zil semiautomático, como o 
modelo T4, fabricado pela 
Taurus.

STF

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) também infor-
mou que vai pedir ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) a 
prorrogação do prazo para a 
Presidência da República se 
manifestar em relação à Ar-
guição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 
(ADPF) nº 581, apresentada 
pelo partido Rede Sustenta-
bilidade contra o decreto de 
armas. A relatora do caso no 
Supremo, ministra Rosa We-
ber, havia concedido o prazo 
de cinco dias úteis para que 
o governo se manifestasse. 
Esse prazo se encerra ama-
nhã e o advogado-geral da 

União, André Luiz de Al-
meida Mendonça, se reuniu 
com Rosa Weber durante a 
tarde para tratar do assunto.

“O objetivo é possibilitar 
que as manifestações a se-
rem apresentadas ao STF já 
contemplem possíveis revi-
sões no Decreto 9.785/2019 
a partir dos estudos levados 
a efeito pela AGU, pela Sub-
chefia para Assuntos Jurí-
dicos da Casa Civil (SAJ) e 
pelas Consultorias Jurídicas 
do Ministério da Justiça e da 
Defesa em função dos ques-
tionamentos sobre a consti-
tucionalidade do Decreto”, 
informou a AGU, em nota. 
Até o fechamento da maté-
ria, o STF ainda não havia 
se manifestado sobre o adia-
mento do prazo para que o 
governo prestasse informa-
ções sobre a norma.

Cristina Kirchner passa pela 
primeira audiência do julgamento

Após três horas de leitu-
ra do processo, a primeira 
audiência do julgamento da 
ex-presidente da Argentina 
Cristina Kirchner terminou 
na tarde de desta terça-feira. 
Ela é acusada de ter execu-
tado, junto com seu falecido 
marido, o também ex-presi-
dente do país Néstor Kirch-
ner, uma “divisão de papéis 
definidos e estratégicos” 
dentro e fora da estrutura 
do Estado, com o objetivo 
de “subtrair e apoderar-se 
ilegitimamente e delibera-
damente de fundos públicos 
milionários”.

Ainda de acordo com o 
processo lido no tribunal Co-
modoro Py, em Buenos Ai-
res, a ex-presidente também é 
acusada de ter mantido o es-
quema “ininterruptamente”, 
por mais de 12 anos. Cristi-
na Kirchner acompanhou a 
leitura dos autos sentada na 
última fileira de cadeiras re-
servada aos réus, enquanto 
sorria e olhava o celular.

A audiência foi a pri-
meira de um processo que 
deve durar o ano todo. Pa-
ralelamente às audiências, 
seguem as investigações da 
Justiça em outros nove pro-
cessos pelos quais Cristina 
Kirchner é processada. Os 
crimes incluem, entre ou-
tros, traição à pátria e en-
riquecimento ilícito. “Para 
subtrair verbas do Estado, 
os membros dessa associa-
ção, entre outros delitos, es-
colheram as obras públicas 
como meios propícios para 
obter o dinheiro do Tesou-
ro Nacional, e converteram 
o empresário da construção 
Lázaro Báez, a quem en-
riqueceram ao longo de 12 
anos, às custas dos interes-
ses da sociedade”, afirmam 
os autos. Outros 15 acusa-
dos compareceram ao tribu-
nal, entre eles o empresário 
Lázaro Báez, o ex-ministro 
do planejamento Julio De 
Vido, e o ex-secretário de 
obras públicas José López.

Brasil e China chegam a acordo 
sobre contencioso do açúcar

O Brasil e a China chega-
ram a um entendimento nas 
consultas sobre as salva-
guardas do açúcar iniciadas 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC). O Bra-
sil estava questionando na 
OMC a aplicação pelo país 
asiático de sobretaxas às 
importações de açúcar. O 
governo brasileiro também 
questionava a administração 
da quota de tarifas mantida 
pela China para a compra de 
açúcar e o sistema de licen-
ciamento automático para as 
importações que excedes-
sem a quota.

Em nota conjunta, os mi-
nistérios da Agricultura e 
das Relações Exteriores não 
explicaram os detalhes do 
acordo. O comunicado in-
formou apenas que o enten-
dimento entre os dois países 
foram alcançados sem a ne-
cessidade de abertura de um 
painel (espécie de julgamen-
to) na OMC. “Nos termos 
do entendimento alcançado, 

as preocupações que emba-
saram o pedido de consultas 
brasileiro deverão ser aten-
didas, de modo mutuamente 
satisfatório, sem a necessi-
dade do estabelecimento de 
um painel na OMC para exa-
minar a matéria”, informou o 
texto.

Emitido durante a visita 
do vice-presidente, Hamilton 
Mourão, à China, o comuni-
cado destacou o empenho 
dos dois países em chegar 
a um acordo. “O Brasil vê 
positivamente o resultado al-
cançado, que reflete o enga-
jamento e a disposição cons-
trutiva de ambas as partes 
para alcançar uma solução 
para a disputa”, acrescentou 
a nota. Desde domingo (19), 
o vice-presidente está na 
China para uma visita de seis 
dias. O país asiático é atual-
mente o principal parceiro 
comercial do Brasil, concen-
trando 26,82% das exporta-
ções brasileiras de janeiro a 
abril.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) pediu 
à Justiça Federal que 

condene as fabricantes de 
cigarros e suas matrizes no 
exterior a ressarcirem os gas-
tos da rede pública de saúde 
com tratamentos de doenças 
causadas pelo tabaco nos 
últimos cinco anos. O valor 
a ser ressarcido ainda será 
calculado, caso a sentença 
seja favorável à União. Na 
ação civil pública que pro-
tocolou nesta terça-feira, 
na Justiça Federal do Rio 
Grande do Sul, a AGU co-
bra o ressarcimento dos 
gastos da União com o tra-
tamento de pacientes com 
26 doenças cujo nexo cau-
sal epidemiológico com o 
consumo ou simples con-
tato com a fumaça dos ci-
garros está cientificamente 
comprovada. Os alvos da 
ação são a Souza Cruz e a 
Philip Morris e suas contro-
ladoras internacionais. 
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Escolha informação de verdade

Mais feijão no 
acarajé...

– A Terra oferece um tipo de cheque es-
pecial ambiental, com recursos sobre os 
quais se pode sacar sem fundos? Se oferec-
er, qual é o seu custo? É caro demais, como 
nos bancos? É difícil ou é fácil sair dele? 
Quem pode responder perguntas assim é a 
“pegada ecológica”, conceito que mede o 
balanço entre o uso e a disponibilidade de 
recursos naturais oferecidos pela Terra.

– De um lado, o uso que um país, uma 
cidade, uma empresa, ou uma pessoa faz 
dos recursos é contabilizado como a com-
posição dos ativos ecológicos que são efeti-
vamente empregados na produção dos bens 
que a sociedade demanda, e mais o que é 
disposto no ambiente, como as emissões 
de carbono. São consideradas seis catego-
rias de recursos: terras agricultáveis, áreas 
de pastos, pesqueiros, áreas construídas, 
áreas de florestas e demanda derivada de 
carbono.

Biocapacidade
Do outro lado, está a oferta de recursos 

naturais de um país ou de uma cidade, a 
biocapacidade, que é contabilizada pela 
produtividade dos ativos ecológicos (inclu-
indo-se a produtividade das terras agricul-
táveis, das áreas de pasto, das florestas, dos 
pesqueiros e das terras edificadas). O con-
ceito implícito é o de avaliar se o resultado 
do balanço entre os recursos empregados 
(e o que é disposto no ambiente) permite 
ser reposto pela natureza. Onde a pegada 
ecológica exceder a biocapacidade, há um 
déficit ecológico. Ao contrário, se a bioca-
pacidade não é exaurida na demanda local 
por bens, ocorre uma reserva ecológica ou 
ambiental.

O conceito de pegada ecológica foi apre-
sentado em 1990, por Mathis Wackernagel 
e por William Rees, na Universidade de 
British Columbia. A ferramenta possibilita 
estimar o dia em que o planeta ultrapassou 
o seu ponto de equilíbrio (EOD, sigla do 
inglês Earth Overshoot Day), tornando-se 
deficitário. Ou seja, entrou no limite rota-
tivo do cheque especial do planeta, através 
da importação daquilo que se fez indis-
ponível na sua biocapacidade.

Os maiores déficits
Em 2018, os cinco países que mais rapi-

damente exaurem as suas biocapacidades 
são: Luxemburgo, Qatar, Austrália, Canadá 
e EUA. No mesmo ano, tornaram-se defici-
tários respectivamente em 17 de fevereiro, 
19 de fevereiro, 12 de março, 13 de março 
e 14 de março. A partir das datas assinala-
das, passaram a utilizar recursos das bio-
capacidades contidas em outros territórios 
e a emitir carbono acima da capacidade de 
regeneração ambiental nos limites das suas 
fronteiras.

Os maiores superávits
Em 2018, os cinco países que mais 

tarde tornaram-se deficitários ou que, 
por mais tempo se mantiveram superavi-
tários, são Honduras, Cuba, Colômbia, 
Equador e Peru. Ultrapassam os respec-
tivos pontos de equilíbrio (EOD) em 31 
de dezembro, 2 dezembro, 26 de novem-
bro, 16 de novembro e 23 de setembro. 
O Brasil muda de status em 26 de julho, 
quando passa a ter exaurida a sua bioca-
pacidade, acima das possibilidades do 
ambiente regenerá-la.

‘Fair footprint’
Há aspectos importantes a se avaliar nes-

tas relações. Onde os países que são defici-
tários, por escolha de estilo de vida de seus 

habitantes, vão buscar recursos ambien-
tais? Na mesma racionalidade que as rela-
ções comerciais e financeiras são conduzi-
das, os países que disponibilizam recursos 
ambientais (os superavitários) deveriam 
receber a justa remuneração pela biocapa-
cidade compensatória que disponibilizam.

Generalizando-se, hipoteticamente, para 
toda a população terrestre o padrão de 
produção e consumo dos diferentes países, 
bem como a biocapacidade deles, é pos-
sível estimar quantas vezes o planeta Terra 
teria que ser disponibilizado para atender a 
todos os seus habitantes.

Assim, por exemplo, se todos os países 
tivessem a pegada ecológica da Austrália, 
seriam necessários 5,2 planetas em biodi-
versidade para suportar o mesmo padrão 
de produção e consumo. Se todos os países 
tivessem a mesma pegada ecológica dos 
EUA, seriam necessários 5 planetas em 
biodiversidade para sustentar o mesmo 
padrão de produção, consumo e resídu-
os resultantes deste padrão incluídas as 
emissões de carbono.

De quantos planetas o Brasil 
precisa?

No exemplo brasileiro, a mesma ex-
trapolação resultaria na necessidade de 1,8 
planeta, pouco acima da pegada ecológica 
da própria Terra hoje, de 1,7, ante o padrão 
global de produção, consumo e emissão 
de carbono. Em 1969, esta relação era de 
1. Desde então, a ultrapassagem do ponto 
de equilíbrio global, EOD (do inglês Earth 
Overshoot Day), também chamado de 
EDD (Earth Debit Day), se faz cada vez 
mais cedo, resultado de uma aceleração 
nos níveis globais de atividade econômica 
e emissão de carbono.

Trata-se do dia do ano até quando a bio-
capacidade do planeta consegue atender à 
sua pegada ecológica. Em 1978, o ponto de 
equilíbrio foi ultrapassado em 7 de novem-
bro. Em 1988, deu-se em 15 de outubro. 
Em 1998, ocorreu em 29 de setembro. Em 
2008, foi verificado em 14 de agosto. E em 
2018, a data foi 29 de julho.

Vá para o Chile
Enquanto isso, no Brasil, o ministro 

do Meio Ambiente, Ricardo Salles (sic), 
decidiu que não faria sentido realizar o 
evento preparatório da ONU sobre o clima, 
em Salvador, que antecede à realização da 
Conferência do Clima (COP 25), antes pre-
vista para se realizar no Brasil, mas que o 
governo brasileiro preferiu negligenciar. 
Para o ministério do Meio Ambiente, se-
ria uma oportunidade apenas para “a tur-
ma fazer turismo em Salvador” e “comer 
acarajé” (sic).

Anteriormente, o governo brasileiro 
cancelara edição latino-americana e cari-
benha da Semana do Clima, que ocorreria 
entre 19 e 23 de agosto, em Salvador (BA). 
Este evento, organizado pela Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (UNFCCC), será um dos 
eventos preparatórios da COP 25, trans-
ferida para Santiago, em decorrência da 
desistência do Brasil de sediá-lo. Como, 
no entanto, já se tornou característico, pou-
cos dias depois de depreciar e se recusar a 
hospedar a Semana do Clima, o Ministério 
anunciou que vai realizá-la, possivelmente 
por pressão da indústria do turismo de Sal-
vador.

Em nota, o ministério informou que 
“decidiu formular proposta com ênfase na 
Agenda de Qualidade Ambiental Urbana 
e no Pagamento por Serviços Ambientais, 
através de instrumentos financeiros que 
visem dar efetividade econômica às atuais 
e futuras ações de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas no Brasil”. São ban-
deiras recentes do Ministério, onde se pode 
ler também “molezinha” para o agronegó-
cio e outros devedores.

Bota mais feijão no acarajé...

Compras virtuais por celulares e 
tablets somam 62 milhões de pedidos

A popularização dos ta-
blets e smartphones evoluiu 
de tal modo que, atualmen-
te, estes são uma das prin-
cipais fontes de compras 
do consumidor do varejo 
digital. Segundo dados da 
Compre&Confie, em 2018 
foram 62,9 milhões de pe-
didos via mobile no Brasil, 
sendo 83,4% em disposi-
tivos Android e 16,5% em 
aparelhos com sistema iOS.

Ao todo, 9,9 milhões de 
pessoas compraram através 
de dispositivos móveis no 
período, com tíquete médio 
de R$376,70. Na divisão por 
gênero, as mulheres foram 
mais ativas do que os ho-

mens: a participação delas 
no volume de pedidos atin-
giu a marca de 59,2%, ante 
40,2% deles.

Os jovens entre 26 e 35 
anos foram o principal pú-
blico consumidor, com 36% 
dos pedidos realizados. Em 
seguida, os adultos que têm 
entre 36 e 50 anos, com 
34,9%.

Na comparação por regi-
ões do país, o Sudeste lidera 
a porcentagem de pedidos 
com 72,6% e a Região Sul 
vem atrás, com 11% do to-
tal. Essas duas regiões con-
centram 84,1% dos pedidos, 
reflexo da maior presença de 
e-commerces e da familia-

ridade do consumidor com 
compras virtuais em ambos 
os locais.

A principal categoria em 
pedidos realizados é a de 
telefonia, com 16,4% do to-
tal. Entretenimento e moda 
aparecem em seguida, com 
13,8% e 13,2%, respectiva-
mente.

Em relação ao faturamen-
to, o setor de telefonia tam-
bém é a principal categoria 
de vendas, com 34,7% do 
total de vendas. Entreteni-
mento é a segunda catego-
ria, com 14,1%. Em terceiro 
lugar, figura o segmento de 
eletrodomésticos e ventila-
ção, com 10,8% do total.

Teles: burocracia ainda dificulta investimentos 
As turbulências macroe-

conômicas que acentuaram 
a crise econômica no Brasil 
acendem sinais de alerta na 
indústria de telecomunica-
ções, que vive um momento 
ímpar de transição tecnoló-
gica para a chegada do 5G. 
Se as dificuldades fiscais 
impedem incentivos mais 
expressivos, o setor ressalta 
que, pelo menos, é preciso 
reduzir burocracias, comple-
xidades e regulamentos que 
dificultam os investimentos. 
Esta foi a tônica do painel 
Conectividade e Competiti-
vidade para o Brasil Digital, 
no Painel Telebrasil 2019.

“Temos que provar para 
a equipe econômica que in-
vestir um bilhão por ano em 
infraestrutura não é sobrecar-
regar as despesas do Estado, 
mas promover muito mais re-
ceitas nos próximos anos. Es-
pecialmente em telecom, que 
pode dar uma contribuição ao 
conjunto da economia”, dis-
se o conselheiro da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) Aníbal Diniz. 
Ele defendeu que os fundos 
setoriais sejam usados efeti-
vamente dentro do setor.

“A questão é mais de con-
fiança do que outra coisa 
qualquer. Quando o empre-
sário olha a situação na qual 
o Brasil vive, realmente ele 
balança e questiona se faz 
sentido continuar a investir 
nos montantes do passado. 

A disparada do dólar e a fal-
ta de confiança no país, no 
sentido de que não se vê as 
questões serem resolvidas, 
acabam afetando de algum 
modo o nosso dia a dia”, 
afirmou o presidente da Cla-
ro Brasil, José Félix.

O presidente da Oi, Eurico 
Teles, lembrou que esse cená-
rio é ainda mais agudo diante 
dos aportes previstos para o 
5G. “A gente tem muita difi-
culdade de olhar isso e logo 
em seguida investir no 5G, 
porque é um investimento 
muito forte. Mesmo em pro-
cesso de recuperação há três 
anos, a Oi tem investido R$ 
6,5 bilhões por ano.”

O governo adianta que a 
situação fiscal não dá espaço 
para desonerações ou incen-
tivos. A ideia, explicou o se-
cretario de Competitividade 
do Ministério da Economia, 
César Mattos, é tomar me-
didas que possam reduzir o 
peso do Estado. “A ideia é 
ajudar nesse processo e fazer 
o possível para o governo 
não atrapalhar com burocra-
cia e falta de simplicidade 
dos processos.”

Daí, disse o diretor de 
Banda Larga do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
Artur Coimbra, a ideia de 
trabalhar na simplificação 
de tributos que pesam mais 
significativamente no setor, 
caso do Fust e, especial-

mente, do Fistel.  “Embora 
haja consenso de pouco es-
paço para corte de tributos, 
o que a gente pode fazer de 
imediato é simplificar. Se 
telecom tem oito, nove, dez 
tributos diferentes, vamos 
simplificar isso ao máximo 
e tornar o principal tributo, 
o Fistel, menos regressivo”.

É importante, no entanto, 
que as medidas se materiali-
zem logo. “O senso de urgên-
cia vem porque não é um so-
nho de futuro. (O 5G) é uma 
realidade, já foi lançado co-
mercialmente em 60 países, 
e o Brasil ainda está devendo 
a licitação de espectro, que é 
o pontapé inicial”, lembrou 
o presidente da Qualcomm 
para a América Latina, Rafa-
el Steinhauser.

O diretor de Negócios da 
Nokia, Luiz Tonisi, ressal-
tou que vale a pena o país ter 
política para o 5G, porque é 
uma transformação relevan-
te. “O 5G tem quatro aspec-
tos importantes. Ele possi-
bilita novas receitas, ajuda 
a reduzir custos, traz opor-
tunidade de investimentos e 
é um habilitador para todo o 
ecossistema. Mas para isso 
alguns temas regulatórios, 
como o PLC 79, precisam 
acontecer.” As discussões do 
Painel Telebrasil 2019 pros-
seguem até o dia 23 de maio, 
tendo como tema Transfor-
mação Digital para o Novo 
Brasil.
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Ata das AGOE realizadas em 02/05/19. 1. Data, hora e local: Em 02/05/19, 
às 10h, na sede social, na Rua do Parque, 31, São Cristóvão, RJ. 2. Presen-
ça: Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Cia. repre-
sentando 100% do capital social, nos termos do art. 124, §4o da Lei 6.404/76, 
conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 1). Presentes, ainda, os Di-
retores da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, representante da 
BKR - Lopes Machado Auditores, auditor independente da Cia.. 3. Mesa: Pre-
sidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Genilson Silva Melo. 4. Ordem do 
dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos 
legais, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em AGE: a) Aprovar o 
aumento do capital social em R$ 1.190.612,16, com a emissão de 2.480.442 
novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.481.509 ordinárias e 
998.933 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 0,48 por ação, fixado de acordo com os parâmetros do art. 170, 
§1º, II, da Lei 6.404/76, passando o capital social de R$ 353.720.000,00 para
R$ 354.910.612,16, sendo o valor total da emissão integralmente destinado
à conta de capital social, devendo o preço de subscrição ser integralizado em
moeda corrente nacional ou créditos, no ato da subscrição. b) Aprovar a subs-
crição da totalidade das 2.480.442 novas ações nominativas e sem valor no-
minal, sendo 1.481.509 ordinárias e 998.933 preferenciais, todas nominativas
e sem valor nominal, pela acionista Santo Avito Participações S.A., no preço
de emissão total de R$ 1.190.612,16, integralizando-as, no ato, mediante a
conferência de créditos, nesse mesmo montante, detidos pela subscritora
contra a Cia., tudo na forma do Boletim de Subscrição, que, autenticado pela
mesa, fica arquivado na sede da Cia. (Doc. 02). c) Considerar realizado o
aumento de capital e alterar o caput do art. 3º do Estatuto Social, que passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 354.910.612,16, dividido em 453.168.198 ações no-
minativas e sem valor nominal, sendo 270.666.626 ordinárias e 182.501.572
preferenciais.” d) Aprovar a criação do § único do art. 3º do Estatuto Social,
consignando que a gerência técnica da Cia. será exercida por engenheiro(s)
designado(s) pela Assembleia Geral, devidamente registrado(s) no(s) Con-
selho(s) Regional(is) de Engenharia competente(s), passando o referido pa-
rágrafo único a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º - (...) § único - A
gerência técnica da Cia. será exercida por engenheiro(s) designado(s) pela
Assembleia Geral, devidamente registrado(s) junto ao(s) Conselho(s) Re-
gional(is) de Engenharia competente(s).” e) Aprovar a consolidação da nova
redação do Estatuto Social, incorporando as alterações acima aprovadas, o
qual passará a vigorar conforme anexo 3 (Doc. 3). 4.2. Em AGO: a) Aprovar,
sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, com o parecer sem
ressalva dos auditores independentes publicadas em 29/04/19 no DOERJ e
no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 4). b) Consignar que a Cia. não distribuirá
dividendos, considerando que a Cia. apurou prejuízo contábil no exercício de
2018. c) Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria para
o exercício social de 2019 em até R$ 4.000.000,00. d) Consignar em ata a
apresentação feita pela Área de Compliance dos trabalhos executados pela
Área e Comitê de Ética no exercício de 2018, tendo os representantes da
Acionista presentes agradecido, elogiado os trabalhos e as medidas de aper-
feiçoamento implantadas no exercício, reforçando a importância da continui-
dade de medidas para fortalecimento do Programa de Compliance em 2019,
questão prioritária para a Cia. e seus acionistas. e) Designar como membros
da gerência técnica da Cia., na forma do § único do art. 3º do Estatuto Social,
os engenheiros a seguir indicados, devidamente registrados junto aos respec-
tivos Conselhos Regionais de Engenharia: (i) Eduardo Backheuser, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG 2001507780 e CPF 013.865.967-28; (ii) Gustavo 
Rodrigues Maschietto, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 2004831448
e CPF 009.101.367-42; (iii) Fabio Medeiros Junqueira Meirelles, brasilei-
ro, solteiro, engenheiro eletricista, RG 1401383904 e CPF 588.233.606-68;
(iv) Diogo da Silva Cunha, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG
2000414095 e CPF 102.234.087-51; (v) Renata Lima Gonçalves, brasileira,
solteira, engenheira civil, RG 2004982640 e CPF 078.021.087-56; (vi) Carlos
Eduardo Campello de Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro de seguran-
ça do trabalho, RG 2001708432 e CPF 052.979.287-70. 5. Encerramento:
Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes.
6. Assinaturas: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Genilson Silva
Melo. Acionista: Santo Avito Participações S.A., por seus diretores Ricardo
Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Diretores Presentes:
Eduardo Backheuser, Genilson Silva Melo e Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro.
Representante do auditor independente da Cia., BKR - Lopes Machado Au-
ditores: Mário Vieira Lopes. RJ, 02/05/19. Eduardo Backheuser - Presidente;
Genilson Silva Melo - Secretário.
Estatuto Social Consolidado na AGE realizada em 02/05/19. Capítulo I
- Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Cia. é uma S.A. re-
gida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º - A Cia. terá
sede e foro na Cidade do RJ, podendo criar ou extinguir filiais, agências, de-
pósitos, escritórios, representações e dependências similares em qualquer
parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria.
Art. 3º - A Cia. tem por objeto social: (i) a execução de serviços de enge-
nharia civil, diretamente ou através de terceiros, incluindo, mas não se limi-
tando a, serviços de terraplenagem, de pavimentação, de saneamento, de
irrigação, de construção civil, inclusive o planejamento, a organização e in-
corporação de empreendimentos imobiliários, de instalações, de montagens
industriais e mecânicas, bem como a construção de oleodutos e gasodutos,
obras ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, serviços de dragagem e de-
mais atividades de engenharia subaquática e a compra e venda de materiais
ou equipamentos necessários a tais serviços. (ii) a atuação como armadora
de embarcações utilizadas na prestação de seus serviços, inclusive dragas,
flutuantes e chatas; (iii) a exploração de serviços de transporte coletivo de
passageiros por ônibus; (iv) exploração, direta ou indiretamente, de conces-
sões de obras e serviços públicos, inclusive através de parceria público-pri-
vadas, especialmente aqueles voltados à operação de estradas de rodagem,
infra-estruturas ferroviárias e metroviárias, saneamento urbano e coletas de
lixo; (v) a atuação em consórcios, “joint-ventures” ou sociedades em conta
de participação, com empresas congêneres ou não, visando participação
associativa em licitações e execução de serviços de engenharia em geral;
(vi) participação em quaisquer outras sociedades comerciais ou civis, como
sócia ou quotista; (vii) exploração de atividades agrícolas e pastoris, com a
comercialização dos produtos oriundos dessas atividades; e (viii) prestação
de serviços de navegação de apoio portuário e marítimo e de navegação
de cabotagem. § único - A gerência técnica da Cia. será exercida por en-
genheiro(s) designado(s) pela Assembleia Geral, devidamente registrado(s)
junto ao(s) CRE competente(s). Art. 4º - O prazo de duração da Cia. é inde-
terminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Art. 5º - O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 354.910.612,16, dividido em
453.168.198 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 270.666.626 or-
dinárias e 182.501.572 preferenciais. §1º - Cada ação ordinária corresponde
a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º - As ações preferen-
ciais não terão direito de voto e terão prioridade no reembolso do capital,
sem prêmio, em caso de dissolução ou liquidação, participando no rateio do
dividendo em igualdade de condições com as ações ordinárias, como deter-
mina o art. 17 da Lei 6.404/76. §3º - Os aumentos de capital por subscrição
poderão compreender apenas ações ordinárias, ou ações preferenciais, ou,
ainda, ações ordinárias e preferenciais, sem guardar proporção com as ações 
ordinárias, devendo as ações ser emitidas por seu valor patrimonial à época,
respeitado o limite estabelecido no art. 15, §2º, da Lei 6.404/76. Capítulo III -
Administração da Cia.: Art. 6º - A Cia. será administrada por uma Diretoria,
na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7º - A Diretoria da Cia. será composta
por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 membros, sendo 1 Diretor Geral e até 3
Diretores sem designação específica, todos residentes no País, acionistas ou
não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as
atribuições estabelecidas neste Estatuto e outras que lhe forem atribuídas
pela Assembleia Geral, pela Diretoria ou pelo Diretor Geral. §5º - O mandato
dos Diretores será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato auto-
maticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos substitutos.
§6º - Os Diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante
assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, dentro dos 30 dias que 
se seguirem a sua eleição. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus
cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispensadas quaisquer outras
formalidades. §7º - Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventu-
ais, cada Diretor será substituído por quem for indicado, por escrito, pela Di-
retoria. §8º - Compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que
esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. §9º - A remuneração 
dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em seu montante individual
ou global, sendo que, em caso de ser fixado montante global, a distribuição
interna será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar
caução em garantia de sua gestão. §10º - A Assembleia Geral poderá atribuir
aos administradores participação no lucro da Cia., observadas as limitações
legais aplicáveis. §11º - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor caberá à
Assembleia Geral eleger o novo Diretor, fixando o prazo da gestão. Art. 8° - A
Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios da Cia., 
de acordo com as suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatu-
to. §Único - A prática dos seguintes atos pela Cia., ou autorização para sua
prática por qualquer sociedade controlada direta ou indiretamente pela Cia.,

depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas repre-
sentando a maioria do capital social, reunidos ou não em Assembleia Geral: 
(i) aprovação do planejamento compromisso anual; (ii) alienação ou oneração 
de qualquer bem do ativo permanente cujo valor, isoladamente ou no conjun-
to de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, seja igual ou 
superior ao equivalente em Reais a US$1.000.000,00, exceto no caso de cau-
ção ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder 
Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos 
afins, performance bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja práti-
ca não depende de prévia aprovação; (iii) aprovação ou desvio da política 
salarial e de participação nos lucros de funcionários e/ou administradores; (iv) 
aprovação de qualquer promoção de executivos e de funcionários cujos salá-
rios mensais excedam, individualmente, ao equivalente em Reais a US$ 
10.000,00 por mês; (v) aquisição de bens, móveis ou imóveis, cujo valor exce-
da individualmente ao equivalente em Reais a US$1.000.000,00 ou a 
US$6.000.000,00 no conjunto de operações análogas realizadas dentro de 
qualquer período de 12 meses; (vi) concessão de empréstimo em montante 
superior ao equivalente em Reais a US$5.000,00 por funcionário ou adminis-
trador, ou em montante que faça com que o total de empréstimos pendentes, 
no conjunto ou por pessoa, ultrapasse o equivalente em Reais a US$50.000,00; 
(vii) contratação de empréstimo, financiamento e/ou operação de endivida-
mento, de qualquer natureza, em montante que faça com que o valor acumu-
lado do endividamento da Cia. exceda a 5% do patrimônio líquido da Cia., 
conforme último balanço então aprovado, exceto no caso de caução ou ga-
rantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder Conceden-
te para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, perfor-
mance bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não 
depende de prévia aprovação; (viii) concessão de garantia, salvo no caso de 
garantias concedidas a funcionários em contratos de locação de imóveis e 
desde que tais garantias não envolvam valores totais superiores ao equiva-
lente em Reais a US$10.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigi-
da da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder Concedente para 
participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance
bond, down payment e desconto de duplicatas; (ix) aquisição, alienação ou 
oneração, inclusive mediante licenciamento, a qualquer título, de bens objeto 
de propriedade intelectual e/ou outros ativos intangíveis; (x) realização de 
qualquer negócio com acionistas e/ou pessoas ligadas a acionistas e/ou ad-
ministrador, assim consideradas aquelas definidas como tal pela legislação
do IR; (xi) caução ou qualquer outra forma de oneração de ações da Cia. e/ou 
de sociedade direta ou indiretamente controlada; (xii) liquidação, dissolução 
e/ou pedido de falência da Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamente 
controlada; (xiii) abertura de capital; e (xiv) alienação ou oneração, ou aprova-
ção da alienação ou da oneração, no caso de suas controladas, de ações ou 
participações societárias detidas pela Cia. ou por qualquer de suas controla-
das. Art. 9º - A Diretoria se reunirá preferencialmente na sede social, com a 
presença da maioria de seus membros, sempre que os interesses sociais 
assim o exigirem, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de votos 
e lavradas em livro próprio. Art. 10º - Ressalvada a hipótese prevista no item 
(vii) do art. 12, todos os atos que criem obrigações para a Cia. ou desonerem 
terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não produzi-
rem efeitos contra a Cia., ser praticados por escrito, mediante documentos 
assinados: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 
1 procurador com poderes especiais e específicos, ou por (iii) 2 procuradores 
com poderes especiais e específicos. Art. 11 - Ressalvada a hipótese prevista 
no item (vii) do art. 12, as procurações outorgadas pela Cia. serão sempre 
assinadas (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador com poderes especiais e específicos, , devendo conter descrição
pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo determinado de dura-
ção, limitado a 1 ano, exceto as procurações outorgadas para fins judiciais,
que poderão ser por prazo indeterminado. Art. 12 - A Cia. poderá ser repre-
sentada por apenas 1 Diretor ou por 1 procurador, nas seguintes circunstân-
cias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de 
quaisquer pagamentos devidos à Cia.; (iii) na assinatura de correspondência 
sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos destinados à co-
brança ou depósito em nome da Cia.; (v) na representação da Cia. nas As-
sembleias Gerais de sociedades em que tenha participação acionária, obede-
cido o voto e as orientações estabelecidas pelos acionistas; (vi) na 
representação da Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmente, em qualquer outro 
ato, inclusive outorga de mandatos, desde que haja autorização expressa da 
Diretoria, mediante ata de reunião assinada por todos os Diretores. Capítulo
IV - Assembleia Geral: Art. 13º - A Assembleia Geral, com as funções e atri-
buições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, 
até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei, e, extraordina-
riamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acio-
nistas. §1º - A Assembleia Geral, convocada nos termos da lei e deste Esta-
tuto, será presidida por 1 representante dos acionistas, ou por outra pessoa 
que seja escolhida pelos acionistas presentes, sendo o secretário designado 
pelo presidente da Assembleia. §2º - Será dispensada convocação prévia 
para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. §3º - 
Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por man-
datários nomeados na forma do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os 
respectivos instrumentos de mandato ser depositados na sede social, com 
antecedência mínima de 3 dias da data marcada para a Assembleia Geral. 
Art. 14 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções pre-
vistas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os 
votos em branco. Capítulo V - Área de Governança Corporativa e Com-
pliance: Art. 15 - A Área de Governança Corporativa e Compliance, compos-
ta pela Diretora de Governança Corporativa e Compliance e por uma equipe 
de profissionais capacitados e habilitados a desenvolverem seus trabalhos, é 
responsável por zelar pela governança societária e corporativa da Carioca e 
pela implantação e constante aprimoramento do Programa de Compliance, 
contando com o apoio de um Comitê de Ética. § Único- De modo a assegurar 
o resultado de seus trabalhos, a Área de Governança Corporativa e Com-
pliance foi criada como uma estrutura independente, traduzindo-se essa inde-
pendência nos seguintes aspectos: (i) Reporta-se diretamente aos acionistas, 
não estando subordinada a empregado ou diretor da Carioca; (ii) é dotada da 
autonomia e responsabilidade necessárias para o concreto desempenho das 
suas funções; (iii) tem acesso a qualquer colaborador da Carioca, devendo 
obter deste a necessária cooperação, bem como a quaisquer registos, infor-
mações e documentos que se mostrem necessários para o desenvolvimento 
das suas atividades; (iv) tem o direito de promover verificações de conformi-
dade in situ em qualquer filial ou obra da Carioca (v) tem o dever de investigar 
denúncias de não conformidades legais ou infrações ao Programa de Integri-
dade, bem como centralizar as informações e reportar as autoridades compe-
tentes, em caso de necessidade. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Art. 16 - O 
Conselho Fiscal da Cia., com as funções fixadas em lei, será composto de 3
ou 5 membros efetivos e 3 ou 5 suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. §1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios 
sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, 
no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a 
voto, e cada período de funcionamento terminará na primeira AGO subse-
quente. §2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada
pela Assembleia Geral que os eleger. §3º - As deliberações do Conselho Fis-
cal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo
VI - Exercício Social e Lucros: Art. 17 - O exercício social termina no dia 
31/12 de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela
Diretoria, as DFs. previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as 
quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. 
Art. 18 - Do lucro líquido do exercício remanescente depois de deduzidas as 
participações que forem atribuídas aos administradores, na forma do art. 7º, 
§6º deste Estatuto, 5% serão destinados à reserva legal até que atingidos os 
limites legais. Do saldo (a) 25%, serão destinados ao pagamento de dividendo 
obrigatório; e (b) até 75% serão destinados à Reserva de Investimento para 
financiar a expansão das atividades da Cia., salvo destinação diversa deter-
minada pela Assembleia Geral. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, 
será distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §1º - A Cia. 
poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos menores, 
sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nes-
ses balanços, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros 
acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. §2º - Os dividendos 
poderão ser pagos em moeda corrente ou bens e no prazo de lei. §3º - A Cia. 
poderá, ainda, pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da 
legislação aplicável. §4º - Os dividendos intermediários e os juros sobre o 
capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser computados, 
por seu valor líquido total ou parcial, para satisfação do dividendo obrigatório 
do exercício social em que forem distribuídos, devendo ser, nesse caso, cre-
ditados como antecipação de dividendos. Capítulo VII - Liquidação: Art. 19 
- A Cia. somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos 
acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º - Caberá à Assembleia 
Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante 
e fixar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem
acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal 
para o período de liquidação. RJ, 02/05/19. Eduardo Backheuser - Presidente; 
Genilson Silva Melo - Secretário. Jucerja em 17/05/19 sob o nº 3616259. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CarroParaTodos: primeira ConsorcioTech do Brasil
Startup tem entre 
seus fundadores  
o criador  
do iCarros

Lançada em maio de 
2019, a CarroParaTodos é a 
primeira ConsorcioTech do 
Brasil. Fundada por Mau-
ricio Simões e Kaio Mano, 
a plataforma de venda de 
consórcio online trouxe para 
o mercado uma ferramen-
ta inovadora que permite o 
consorciado se planejar e 
definir quando será contem-
plado com a carta de crédito.

O investimento inicial no 
projeto foi de R$ 1 milhão, 

financiado pelos sócios fun-
dadores. A expectativa é 
captar novos investimentos 
em 2019. Com sede no Rio 
de Janeiro e atuação nacio-
nal, a startup conta com uma 
equipe de dez pessoas e tem 
parceria com a Disal Con-
sórcio, administradora com 
30 anos de atuação no mer-
cado, aproximadamente 200 
mil clientes ativos e 300 mil 
carros entregues.

Com um histórico de em-
preendedorismo na web des-
de o ano 2000, Mauricio foi 
fundador do iCarros, ven-
dido ao Itaú em 2007, e foi 
sócio fundador da i-Cherry, 
agência digital vendida em 
2010 para a JW Thompson. 
Além da startup, Mauricio 
é um dos sócios do Grupo 
AB Abolição, tradicional 

rede de concessionárias do 
Rio de Janeiro, que tem 20 
concessionárias de oito mar-
cas diferentes: Volkswagen, 
Honda, Nissan, GM, Mer-
cedes-Benz, Volvo, Harley-
Davidson e MAN.

Segundo Maurício, um 
dos principais objetivos da 
CarroParaTodos, além da 
comodidade e segurança nas 
transações, é combater as 
desinformações do setor. “O 
consórcio é um maravilhoso 
sistema genuinamente brasi-
leiro para compra de bens e 
serviços de valores elevados 
e isso precisa ser mais bem 
conhecido, melhor explica-
do e ter maior transparên-
cia”, completa o executivo.

Entre os projetos futuros 
da ConsorcioTech estão o 
desenvolvimento de uma 

plataforma para consórcio 
de imóveis, bens de capital e 
serviços.

A plataforma

O site apresenta diversos 
modelos de veículos, seus 
valores e parcelas. O con-
sumidor consegue escolher 
o plano ideal para o seu or-
çamento. A CarroParaTodos 
tem 239 planos de consórcio, 
com prazos de 31 a 80 me-
ses. O consumidor escolhe o 
plano e a parcela, e o sistema 
busca os melhores grupos 
para o consorciado dentre os 
470 em andamento.

Antes de contratar o con-
sórcio na CarroParaTodos, é 
possível saber as chances de 
ser contemplado simulando 
os valores de lance com a 

data planejada. A Consorcio-
Tech ajuda a planejar o lance 
vencedor por meio de simu-
lações estatísticas. Assim, 
o comprador pode se pro-
gramar, pois decide quando 
quer ser contemplado.

Adquirir um consórcio na 
CarroParaTodos leva me-
nos de cinco minutos, já que 
o processo é 100% online. 
Basta preencher a proposta 
de participação em grupo de 
consórcio e pagar a primeira 
parcela do plano. Não há res-
trição para entrar. A análise 
de crédito é feita após a con-
templação, quando é feita a 
compra do bem. A plataforma 
é fácil de navegar, pois é bem 
intuitiva, mas caso o consumi-
dor tenha alguma dificuldade, 
pode entrar em contato com a 
ConsorcioTech pelo telefone.

O consórcio é uma das 
modalidades mais utilizadas 
para adquirir veículos no 
Brasil. A cada ano, essa de-
manda vem aumentando. Se-
gundo dados da ABAC (As-
sociação Brasileira de Admi-
nistradoras de Consórcios), 
em dezembro de 2018, o 
total de consorciados ativos 
chegou a 7,157 milhões, um 
crescimento de 4%, na com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado. Em 2018, o 
sistema de consórcio conce-
deu um total de R$ 40,43 bi-
lhões em créditos. Isso mos-
tra a relevância do consórcio 
para a economia do País. 
Esse montante ficou dispo-
nível aos consorciados para 
a compra de bens e serviços, 
movimentando importantes 
setores econômicos do país.

Almundo projeta 
faturamento de R$ 200 
milhões em 2019

A Almundo, agência 
multicanal que está trans-
formando as viagens na 
América Latina, comemora, 
neste mês de maio, seu pri-
meiro ano de operação no 
Brasil. Sob o comando de 
Luciano Barreto, ex-diretor 
do Submarino Viagens e da 
divisão de turismo da B2W, 
a Almundo está se consoli-
dando rapidamente no mer-
cado local e já prevê faturar 
R$ 200 milhões em 2019. A 
agência está direcionando 
investimentos de marketing 
da ordem de R$ 13 milhões 
para o Brasil, principalmente 
em fortalecimento de marca, 
e espera assim seguir cres-
cendo e atingir um patamar 
de faturamento da ordem de 
R$ 320 milhões em 2020, 
representando 60% de cres-
cimento.

De acordo com o Country 
Manager da Almundo, Lu-
ciano Barreto, o investimen-
to está alinhado ao plano de 
expansão da companhia. 
“Temos objetivos muito 
definidos para 2019, como 
a consolidação da Almun-
do entre os top players do 
mercado de viagens online, 
priorizando o nível de ex-
celência no atendimento ao 
consumidor. Também que-
remos aumentar nossa oferta 
de serviços e, para isso, já 
estamos desenvolvendo uma 
nova plataforma para a ven-
da de passagens de trens e 
cruzeiros, totalmente online, 
para oferecer uma experiên-
cia completa ao viajante bra-
sileiro”, ressalta o executivo.

Com uma proposta ino-

vadora que alia tecnologia e 
experiência personalizada, a 
Almundo chegou ao Brasil 
para revolucionar e trazer 
preços mais competitivos ao 
mercado local de turismo di-
gital. “Nosso diferencial é a 
busca incessante para enten-
der o perfil e os interesses de 
cada viajante, transformando 
as pessoas através das via-
gens por meio de experiên-
cias únicas e inesquecíveis. 
Hoje nós unimos o melhor 
dos dois mundos: tecnologia 
e pessoas, impulsionando a 
transformação digital na in-
dústria de viagens e turismo 
no Brasil”, explica Barreto.

Criada há mais de 20 anos 
na Argentina, a Almundo 
consolidou-se entre os prin-
cipais players de viagens da 
América Latina e já possui 
sólidas operações no Brasil, 
Argentina, Colômbia e Mé-
xico. Além disso, a compa-
nhia está presente em outros 
17 países, contabilizando 
mais de 6 milhões de acessos 
mensais ao site.

Operação no Brasil

Neste primeiro ano foram 
quase 60 mil viagens viabi-
lizadas no país, num total 
de 266.391.227 quilômetros 
vendidos em passagens que 
correspondem a 6.647 voltas 
ao redor do mundo e 347 idas 
e voltas à lua. Foram mais de 
4.500 famílias, 10.500 ca-
sais e 19.000 aventureiros 
que tiveram a oportunidade 
de experimentar a Almundo 
e conhecer uma nova forma 
de viajar.

Parceria de empresas da 
limpeza profissional no Rio

A Steffen, uma das maio-
res e mais tradicionais dis-
tribuidoras de produtos de 
limpeza e suprimentos pro-
fissionais do Estado do Rio 
de Janeiro, fechou parceria 
com uma das maiores e mais 
renomadas indústrias de So-
luções de Higiene e Limpeza 
Profissional do mundo: a Di-
versey.

A empresa carioca, que 
no próximo ano completará 
50 anos de vida, será distri-
buidora exclusiva da gigante 
mundial em todo o estado. 
“Foram meses de viagens e 
negociações, mas o acerto 
foi natural devido a sinergia 
entre os propósitos das em-
presas, e os planos agressi-
vos de crescimento para os 
próximos anos. O Rio de Ja-
neiro ainda é extremamente 
carente quando falamos da 
cultura de limpeza profissio-
nal”, diz Vicente Maia, dire-
tor da Steffen.

A parceria abrange o 
atendimento em todos os 
segmentos de mercado de 
Higiene e Limpeza Pro-
fissional: food service, 
indústria de alimentos e 

bebidas, retail (varejo), 
health care, hotéis, lavan-
derias e escolas. O lança-
mento oficial está marca-
do para o dia 27/05, e o 
trabalho de treinamento e 
capacitação das equipes 
continua acelerado.

“Para nós da Diversey 
essa nova parceria no RJ é 
estratégica e motivo de mui-
to orgulho. Ambas as em-
presas possuem um DNA 
muito alinhado em termos 
de cultura organizacional e 
direcionamento estratégico. 
Com toda a certeza ambas 
as empresas vão colher bons 
frutos dessa parceria”, revela 
Vítor Oliveira, Trade Marke-
ting da Diversey.

Com essa grande parce-
ria, a Steffen completa seu 
portfólio de distribuição em 
Soluções de Higiene e Lim-
peza Profissional para o Es-
tado. Além dos químicos da 
Diversey, a empresa também 
distribui as marcas TTS, 
gigante italiana em equipa-
mentos de limpeza; e San-
ther, uma das maiores indús-
trias de papéis para higiene e 
limpeza do país.



acionista.com.br
Seu Site Capital

Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações prefenciais do Bradesco  terminaram cotadas a R$ 
35,40, com ganhos de 4,12%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
13,89, com ganhos de 5,23%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cotadas em 
R$ 50,71 com ganhos de 2,03%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 16,63, 
com ganhos de 7,99%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e os outros dois, vendido.

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a R$ 
8.43, com valorização de 5,24%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
30,00, com valorização de 2,92%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado compado.
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DIÁRIO

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 33300308407

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas da NX GOLD S.A. (“Companhia”) que foram 
disponibilizados na sede da Companhia, localizada na Avenida Niemeyer, 
2, Sala 208 – parte, Centro, CEP 22.450-220, Bairro Vidigal, Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos referidos no artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019. NX GOLD S.A.

Petrobras receberá R$ 9,05 bi da União
Valor faz parte 
dos excedentes 
do contrato de 
cessão onerosa

A União pagará à Pe-
trobras R$ 9,05 bilhões 
de bônus oriundos do 
Termo Aditivo do Con-
trato de Cessão Onero-
sa definido pelo Conse-
lho Nacional de Política 
Energética no dia 9 de 
abril último. Isso tornou-
se possível após o Con-
selho de Administração 
ter aprovado a assinatura 
do termo, decisão divul-
gada nesta terça-feira.

A aprovação do ressar-
cimento está condiciona-
do à solução orçamentária 
para o pagamento da União 

à Petrobras e à publicação 
de portaria do Ministério 
de Minas e Energia (MME) 
sobre o acordo de copartici-
pação que não viole o direito 
adquirido da companhia no 
contrato de cessão onerosa 
e as condições já negocia-
das no âmbito do processo 
de revisão, formalizadas na 
minuta do termo aditivo ao 
Contrato e na Portaria MME 
nº 213/2019.

40 anos

Assinado pela Petrobras 
e a União em 2010, o con-
trato de cessão onerosa 
garantia à empresa explo-
rar 5 bilhões de barris de 
petróleo em áreas do pré-
sal pelo prazo de 40 anos. 
Em troca, a empresa ante-
cipou o pagamento de R$ 
74,8 bilhões ao governo, 
montante que levava em 

conta o valor do petróleo 
na época. 

A desvalorização do pre-
ço do barril de petróleo no 
mercado internacional fez 
com que a Petrobras pedis-
se um ajuste no contrato. A 
estatal e a União vêm ne-
gociando um aditivo desde 
2013.

Redistribuição

O acordo aprovado pelo 
Conselho de Administração 
da Petrobras prevê ainda a 
redistribuição dos volumes 
entre os blocos, mantendo-
se o total contratado de 5 
bilhões de barris de óleo e 
gás equivalente; a adoção 
de cláusula para resolução 
de conflitos; e a revisão dos 
requisitos de conteúdo local 
para os mesmos percentu-
ais da 6ª rodada de blocos 
exploratórios no regime de 

partilha de produção.

Excedentes

O valor que será pago 
pela União à estatal será 
arrecadado no leilão dos 
excedentes da cessão one-
rosa, marcado para 28 de 
outubro. O bônus de as-
sinatura do leilão será 
de R$ 106,561 bilhões, e 
R$ 33 bilhões serão re-
passados à Petrobras.
Serão leiloadas as áreas 
de Atapu, Búzios, Itapu e 
Sépia, na Bacia de Santos. 

CNPE

Na ocasião, o CNPE 
também definiu que o 
vencedor deverá pagar à 
Petrobras uma compensa-
ção pelos investimentos 
realizados na área e, como 
contrapartida adquirirá 

Bradesco: custódia de ADRs 
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) apro-
vou a alteração do banco 
custodiante de seus pro-
gramas de ADRs das ações 
ordinárias e preferenciais 
da Petrobras. Em comu-
nicado a estatal informou 
que passará a ser de res-
ponsabilidade do Banco 
Bradesco S.A. As demais 
características dos progra-
mas de ADRs permane-
cerão inalteradas: Banco 
Depositário: The Bank 
of New York Mellon; Ti-
pos de ação: Ordinárias e 
Preferenciais; Paridades: 
2:1 (duas ações ordinárias 
correspondem a um ADR - 
PBR) 2:1 (duas ações pre-

ferenciais correspondem a 
um ADR – PBR/A).

A partir desta terça-fei-
ra, o investidor que desejar 
emitir ADRs deve deposi-
tar as ações na custódia 
do Banco Bradesco S.A.; 
Usuário: 2653-0; Banco 
Depositário: The Bank of 
New York Mellon; Emis-
sora: Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras, confor-
me segue: 1) Ações Or-
dinárias – Cliente 66/5 
– RDE – Registro Decla-
ratório Eletrônico - Nº 
RDE-R1900075; 2) Ações 
Preferenciais – Cliente 
67/3 – RDE – Registro 
Declaratório Eletrônico - 
Nº RDE-R1900076

uma parte dos ativos e 
da produção. Estimativas 
apontam a possibilidade 

de excedente de 6 bilhões 
até 10 bilhões de barris de 
petróleo

Dados econômicos  
da China mostram  
sinais de resiliência

O desempenho eco-
nômico de vários gover-
nos e cidades da China 
revela que o crescimen-
to econômico do país 
permaneceu resiliente 
durante o primeiro tri-
mestre do ano, com sua 
base sendo transferida 
das indústrias tradi-
cionais às indústrias 
emergentes, publicou 
nesta terça-feira o jor-
nal China Daily.

Durante o primeiro 
trimestre deste ano, a 
Província de Yunnan re-
gistrou crescimento bruto 
de produtos domésticos 
de 9,7% ano, o mais alto 
entre as 31 províncias, 
municípios e regiões au-
tônomas que divulgaram 
seus indicadores econô-
micos recentemente, se-
guida pela Província de 
Guizhou (9,2%) e a Re-
gião Autônoma do Tibet 
(9,1%), cita a reporta-
gem.

Regiões

Entre as 31 regiões de 
nível provincial, a maior 
parte delas registrou 
maiores taxas de cresci-
mento do PIB em rela-
ção à média nacional de 
6,4%, de acordo com o 
departamento de estatís-
ticas de nível provincial.

A agência Xinhua in-
formou que nos primei-
ros três meses de 2019,  

a região de Guizhou teve 
uma alta de 10,1%, na 
comparação anual, sobre 
o valor agregado de em-
presas industriais acima 
do tamanho designado, 
que se refere às indústrias 
com uma receita anual de 
seus principais negócios 
de 20 milhões de iuanes 
(US$ 2,89 milhões) ou 
acima.

Valor agregado

O valor agregado da 
indústria de manufatura 
de equipamentos cresceu 
24,3% no primeiro tri-
mestre ante o ano ante-
rior, demonstrando que o 
efeito da reestruturação, 
transição e atualização 
industriais para a pro-
víncia inteira vem gradu-
almente emergindo nos 
últimos anos, disse Peng 
Long, vice-diretor do De-
partamento de Estatísti-
cas de Guizhou.

Durante o processo de 
transição, as indústrias 
emergentes têm demons-
trado uma força inces-
sante em promover um 
crescimento econômico 
estável. Dados oficiais 
indicaram que as indús-
trias de serviços finan-
ceiros e de informação 
e tecnologia passaram a 
contribuir com mais de 
60% do crescimento do 
PIB em Beijing, relatou 
a reportagem.
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Venda de fuzis faz ação  
da Taurus subir mais de 5%

As ações da Taurus Armas chegaram a subir mais de 5%, 
com a cotação retornando para o nível de R$ 3,60, pois, se-
gundo a interpretação da companhia, o decreto assinado pelo 
presidente Bolsonaro para regulamentar o porte e posse de 
armas também permite que qualquer cidadão compre o fuzil 
T4, usado por forças militares. Isso porque foi estabelecida 
uma nova classificação para os armamentos, elevando em até 
quatro vezes o valor do poder de fogo de armas que podem 
ser adquiridas por civis. A Taurus tornou público que tem 
uma fila de mais de 2 mil clientes para esse tipo de arma-
mento e que pode fazer a entrega em até três dias, com os 
preços variando entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, dependendo do 
valor do ICMS de cada estado.

Amazon vence a OTCA
Depois de sete anos brigando na Justiça, a Amazon con-

seguiu uma vitória contra o bloco da OTCA (Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica) composto por oito 
países sulamericanos: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A empresa norte-
americana ganhou o direito exclusivo de usar o domínio 
de internet “.amazon”. O grupo da OTCA argumenta que 
a varejista não deveria ter os direitos, porque a Amazônia 
é uma região geográfica importante da América Latina.

British Steel precisa de 30 mi de libras
A British Steel, ex-Tata Steel, a segunda maior produtora 

de aço do Reino Unido, entrará em insolvência se o governo 
não conceder um financiamento de emergência de 30 mil-
hões de libras, segundo notícia da Reuters. A empresa pediu 
um empréstimo de 75 milhões de libras ao governo, porém, 
como viu que não ia conseguir, baixou a pedida para 30 mil-
hões de libras. É grande a preocupação é com o fato de que a 
siderúrgica tem cinco mil empregos diretos e vinte mil indire-
tos, a maioria em Scunthorpe, no norte de Inglaterra.

A British Steel é a antiga unidade britânica da indiana 
Tata Steel, que enfrentou sérias dificuldades financeiras 
em 2016 e, por causa disso, foi vendida por apenaas uma 
libra para o fundo de investimento Greybull Capital. Esse 
fundo era dono da companhia aérea Monarch, que entrou 
em insolvência em outubro de 2017. Com a venda o nome 
foi trocado para British Steel.

Jamie Olivier pede falência de seus restaurantes
A Jamie’s Italian, do chef britânico Jamie Oliver, de-

clarou falência nesta terça-feira. Segundo o jornal The
Guardian, a KPMG será a administradora da insolvência 
do grupo, cuja cadeia é composta de 25 restaurantes, sen-
do que 23 são especializados em comida italiana. O grupo 
emprega 1,3 mil pessoas. O HSBC é o principal credor e 
deve assumir perdas vultosas. Em 2017, Jamie Oliver us-
sou suas poupanças para salvar a rede de restaurantes, mas 
teve de fechar 12 das unidades instaladas em Londres.

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DO LEILÃO Com o prazo 
de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ledir Dias de Araujo - Juiz 
Titular do Cartório da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ 
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas236/240/242 
CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2207 
e-mail: cap13vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0321673-51.2012.8.19.0001, movida por 
CONDOMINIO DO EDIFICIO CIVITAS - CNPJ:40.434.953/0001-
82 em face de EMPRESA CARIOCA DE ALVENARIA E 
REVESTIMENTOS S/A; JOSÉ MARIOTTE DE LIMA REBELLO, 
objetivando intimação do executado por edital das datas marcadas 
para o leilão. Assim, pelo presente edital INTIMA o réu EMPRESA 
CARIOCA DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS S/A, na pessoa 
de seu representante legal JOSÉ MARIOTTE DE LIMA REBELLO, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para ciência das 
datas do leilão a ser realizado nos dias 17/06/19 e 19/06/19, às 
14:30h, respectivamente no Átrio do Fórum na Av. Erasmo Braga, 
nº 115, térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ, para a realização 
do 1º e do 2º leilão, respectivamente, da Sala 1.002 do Bloco 
E, situada na Rua México, nº 41, nesta cidade. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, dezesseis de maio de dois mil e 
dezenove. Eu, __, digitei. E eu, __Fabiano Alberto Conde Carvalho 
Falbo de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/25222, 
o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho dos 
Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo 
IX, Artigo 33, Letra (E), convoca seus 169 (cento e sessenta e nove) 
cooperativados, no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia 
Geral Extraordinária, dia 1 de junho de 2019, que se realizará em sua 
Sede Social, sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00 horas 
em 1º convocação, com a presença mínima de 2/3 dos cooperativados, ou 
às 8:00 horas em 2º convocação com presença mínima de metade e mais 
um dos cooperativados, ou às 9:00 horas em 3° e última convocação com 
a presença mínima de 10 cooperativados, em condições de votar, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 – Extinção/ou não do FAC 
(Fundo de assistência ao Cooperativado). 1.1 – Caso seja extinto o FAC; 
1.1.1 – Criação de um Fundo para cobertura da TAXA DE UTILIZAÇÃO 
e Lucro Cessante/Rateio para cobertura da TAXA DE UTILIZAÇÃO e 
Lucro Cessante. 1.1.2 – Estipulação de prazo para a extinção do FAC. 
1.2 – Caso não seja extinto o FAC; 1.2.1 – Criação de parágrafo único 
no artigo 23, do regimento do FAC. 1.2.2 – Ratificação do Regimento do 
Coofav. 2 – Unificação de Corridas com a Central de Táxi. 3 – Alteração 
do Estatuto Social, Capítulo IV, artigo 6, parágrafo único; 4 – Alteração do 
Regimento Interno da Coopataxi Capítulo II, artigo 6, parágrafo 2, item “i” 
; 5 – Alteração do capítulo IV, artigo 8, parágrafo 4; 5.1 – Caso o item 5 
não seja aprovado, autorização ou não para atendimento de solicitação 
de cooperativado para refinanciamento de dívidas junto a cooperativa, 
contrariando o capítulo IV, artigo 8, parágrafo 4 do regimento interno. 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019.
Marcelo de Carvalho Reis

Presidente

Pelo presente edital, na forma das disposições legais, a 
empresa Jornal do Brasil S.A. convoca os seus ex-empre-
gados que prestaram serviços na empresa pelo período 
de 30/11/2001 até a presente data, para tomarem ciência 
da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 
0209800-74.2001.5.01.0036, já transitada em julgado, 
ajuizada pelo MPT/RJ contra a empresa Jornal do Brasil 
S/A, e assim, de posse da sentença coletiva, ingressarem 
com ação individual de liquidação por artigos em face da 
referida empresa, conforme determinação contida a fl. 
1786 do referido processo.

Energia eólica offshore une Engie e EDP
A companhia elétrica 

francesa Engie e a portugue-
sa EDP criarão uma joint-
venture (JV) 50-50 para unir 
suas operações em energia 
eólica offshore, com parques 
instalados em alto-mar, afir-
maram as companhias nesta 
terça-feira, conforme infor-
mou a Reuters. 

“A criação desta JV unirá 
os projetos que temos. Isso 
significa que desde o primei-
ro dia a JV estará entre os 
cinco maiores ‘players’ des-
se mercado, unindo nossas 
forças”, disse a presidente-
executiva da Engie, Isabel-

le Kocher, a repórteres em 
Londres.

O presidente-executivo 
da EDP, Antonio Mexia, 
declarou que o setor eólico 
offshore é diferente de ou-
tras fontes renováveis, uma 
vez que a escala dos proje-
tos é grande, o desafio tec-
nológico é enorme e esse é 
um mercado muito concen-
trado. 

“Nesse setor, o tamanho 
realmente importa, uma vez 
que não serão muitos que 
conseguirão ser competiti-
vos aqui”, disse ele.

A Engie tem planos de 

deixar combustíveis fósseis 
para investir em formas 
mais limpas de energia. As 
atividades de baixo carbo-
no agora representam 91% 
de seu portfólio. A EDP 
Renováveis, subsidiária da 
EDP, é o quarto maior pro-
dutor de energia eólica do 
mundo, com presença em 
14 mercados internacio-
nais.

Parceria

A Engie e a EDP, através 
da subsidiária EDP Reno-
váveis, combinarão os seus 

ativos eólicos offshore e seu 
portfólio de projetos no se-
tor, começando com um total 
de 1,5 gigawatts em constru-
ção e 4 GW em desenvolvi-
mento.

A joint-venture visa 
atingir entre 5 e 7 GW de 
projetos em operação ou 
construção e entre 5 e 10 
GW sob desenvolvimento 
avançado até 2025. O se-
tor eólico offshore deverá 
crescer significativamente 
até 2030, à medida que au-
menta a demanda por ener-
gia com baixas emissões de 
carbono.

Scania vai modernizar fábrica em SP 
Empresa investirá 
R$1,4 bi na unidade 
São Bernardo do 
Campo entre  
2021 e 2024

A fábrica em São Bernar-
do do Campo (SP) da Scania 
receberá um investimento de 
R$ 1,4 bilhão para atualiza-
ção das tecnologias de mon-
tagem A fabricante de cami-
nhões e ônibus, de origem 
sueca, vem buscando solu-
ções que reduzam o impacto 
ambiental no transporte de 
cargas e pessoas.

Este mês o CEO e presidente 
da Scania Latin America, Chris-
topher Podgorski, confirmou 
na imprensa o engajamento da 
marca na adoção de combustí-
veis renováveis: “Somos parte 
do problema; devemos ser parte 
da solução”.

O recurso de R$ 1,4 bilhão 
será usado para adaptar as fá-
bricas para a maior mudança 

de linha de montagem já re-
alizada em toda sua história 
e a introdução de uma nova 
geração de caminhões para 
a América Latina, segundo 
comunicado do governo do 
Estado de São Paulo.

“Os recursos, a serem 
aplicados no período de 
2021 a 2024, se somam a 
outros R$ 2,6 bilhões que 
vêm sendo investidos desde 
2016 e estão previstos para 
até 2020”, afirmou o gover-
no paulista em comunicado.

No primeiro quadrimestre 
de 2019, a Scania foi a quar-
ta maior montadora de cami-
nhões do Brasil, com vendas 
de 3.230 veículos, alta de 
31% sobre um ano antes, se-
gundo a associação de mon-
tadoras Anfavea. A empresa 
estava atrás de Mercedes-
Benz, Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus e Volvo.

Menos carbono

Na última IAA, a mais 
importante feira do segmen-
to de transporte de cargas da 
Alemanha, a Scania apresen-

tou nove novos caminhões, 
nenhum deles movido a die-
sel. Em 2018, 4,5% de todos 
os veículos vendidos pela 
marca no mundo saíram das 
fábricas com motores ali-
mentados por combustíveis 
alternativos e propulsores hí-
bridos, um aumento de 28% 
nas vendas desse tipo de ve-
ículo em relação a 2017. Em 
2018, 25% das vendas de 
ônibus Scania foram de ve-
ículos limpos e baixo teor de 
emissão de carbono.

Por ser signatário do 
Acordo de Paris de 2015, o 
Brasil assumiu o compro-
misso de reduzir 37% das 
emissões de gases de efeito 
estufa até 2025, elevando o 
índice para 43% até 2030. 
Mas o país deverá aumentar 
o peso da bioenergia na ma-
triz energética para 18%. 

“Nós apostamos no bio-
metano por perceber o enor-
me potencial dele como al-
ternativa ao diesel”. Estudos 
apontam que o biogás pode 
substituir até 44% do diesel 
consumido hoje no Brasil. 
“Nós também já desenvol-

vemos veículos híbridos, 
com capacidade de até 24 
toneladas, e agora apresen-
tamos um modelo plug-in”,
afirmou o CEO, referindo-se 
à tecnologia que permite re-
carregar as baterias do cami-
nhão na tomada.

Berço da fabricante

A Suécia, berço da Scania, 
é desde a década de 1970 
uma referência global em 
uso de biometano, gás obti-
do a partir da reciclagem de 
lixo orgânico. Hoje, a capi-
tal Estocolmo reúne a maior 
frota mundial de ônibus com 
esse tipo de biocombustí-
vel. O desenvolvimento de 
motores movidos a gás co-
meçou durante a Segunda 
Guerra Mundial.

No Brasil, a Scania iniciou 
demonstrações com veículos 
pesados movidos a biometa-
no em 2014. Em dezembro 
de 2018, uma parceria entre 
a Scania e a Citrosuco deu 
origem aos primeiros testes 
com um caminhão movido a 
GNV e biometano.

Caixa dará desconto de até  
90% para quitação de dívidas
Programa se 
concentrará em 
clientes com 
renda de até 5 
mínimos

Cerca de 3 milhões de 
clientes em atraso com a 
Caixa Econômica Fede-
ral poderão renegociar as 
dívidas com desconto de 
até 90% no valor total. Ao 
anunciar a decisão, o presi-
dente do banco, Pedro Gui-
marães destacou que o pro-
grama ajudará a estimular a 
economia. 

“Com os descontos, a 
maioria das dívidas chega-
rá a R$ 2 mil. Essa pessoa 
que está pagando 10% de 
juros ao mês poderá pagar 
juros de 2%”, disse ao che-
gar, nesta terça-feira para 
reunião no Ministério da 
Economia.

Guimarães não deu data 
para o lançamento do progra-
ma, limitando-se a dizer que 
a renegociação se concentra-
rá em clientes com renda de 
até cinco salários mínimos. 
O presidente da Caixa desta-
cou que o programa deverá 
recuperar pelo menos R$ 1 
bilhão de um estoque total 
de débitos, estimado em R$ 
4 bilhões.

Para o presidente da Cai-
xa, além de recuperar par-
te dos débitos, o programa 
tem a vantagem de dimi-
nuir o prejuízo da institui-
ção e permitir a retomada 
do crédito. “São 300 mil 
pequenas empresas e 2,6 
milhões de pessoas (físi-
cas) que poderão renego-
ciar as dívidas. Todos estão 
negativados. Esses recur-
sos já estão lançados como 
prejuízo, fora do balanço. 
Essas pessoas estão à mar-
gem, e poderemos voltar 
a oferecer crédito, como o 
consignado”, explicou.

Na semana passada, o 

Pedro Guimarães: ‘Com os descontos, a maioria 
das dívidas chegará a R$ 2 mil’ 

Valter Campanato/ABr

ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, declarou que a 
Caixa não deveria dar lucro 
como iniciativa privada. Se-

gundo o ministro, o banco 
deveria repassar os ganhos 
para outros objetivos, como 
reduzir juros.

Atuação do BC faz dólar ter a maior queda diária em quatro meses
Num dia de reposi-

ção de perdas no mer-
cado financeiro, o dó-
lar teve forte queda, e a 
bolsa de valores subiu. 
No comercial ele en-
cerrou esta terça-feira 
vendido a R$ 4,048, 
com queda de R$ 0,057 
(-1,39%), o maior re-

cuo diário desde 31 de 
janeiro, quando tinha 
caído 1,77%.

No mercado de ações 
o Ibovespa, principal ín-
dice da B3 (antiga Bolsa 
de Valores de São Paulo), 
subiu 2,76%, aos 94.484 
pontos, a a maior alta di-
ária desde 11 de março 

(+2,79%). Nesta segun-
da-feira, o índice tinha 
subido 2,17% depois de 
uma sequência de que-
das que fez o Ibovespa 
fechar no menor nível do 
ano.

Pelo segundo dia se-
guido, o Banco Central 
(BC) vendeu dólares 

das reservas interna-
cionais, no chamado 
leilão de linha. O ór-
gão injetou US$ 1,25 
bilhão no mercado de 
câmbio com compro-
misso de recomprar o 
dinheiro mais tarde. 
Amanhã (22), o BC re-
petirá a operação.
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IDEIAFIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 18.977.075/0001-92 - NIRE: 33.3.0031068-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, hora e local. No 30º dia do mês 
de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, 
Leblon, RJ/RJ. Mesa. Presidente - Sra. Paula Baião Fisher Figueiredo; Secretária 
- Carolina Meira d’ Araujo Martins. Presenças. Presente o Acionista representante 
da totalidade do capital social da Cia., conforme assinatura constante no Livro de 
Presença dos Acionistas da Cia., bem como os Administradores da Cia., para
atenderem eventuais pedidos de esclarecimentos dos Sr. Acionista. Foi dispen-
sada pelo Acionista a presença do auditor independente. Convocação e instala-
ção. O Sr. Presidente declarou instalada a AGE, esclarecendo que, face ao dis-
posto no art. 124, § 4º da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), estava dispensada a convocação da Assembleia. Ordem do dia. (i) Delibe-
rar sobre o encerramento, liquidação e dissolução da Cia.; (ii) nomear o liquidante 
da Cia.; (iii) realizar a prestação das contas da Cia.; (iv) indicar o responsável pela 
guarda dos livros da Cia.; e (v) encerrar os negócios da Cia.. Deliberações toma-
das pelo Acionista: 1. Encerrar as atividades da Cia., para todos os efeitos, nesta
data, procedendo as respectivas fases de dissolução, liquidação e consequente
extinção, com baixa na JUCERJA, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do
Estado e Prefeitura Municipal do RJ. 2. Apontar, para os devidos fins, a Sra. Paula
Baião Fisher Figueiredo, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial
de bens, engenheira, CI 10.848.504-6, IFP/RJ, CPF 107.146.527-92, residente
na Rua Humberto de Campos, 410/1004, Leblon, RJ/RJ (“Paula Baião”), como
o liquidante da Cia.. 3. Aprovar, sem quaisquer restrições, a prestação de contas
da Cia. e declarar que todos os ativos estão realizados e os passivos quitados.
Neste sentido, procedida a liquidação o saldo remanescente do ativo da Cia.
é distribuído ao Acionista na importância de R$ 678.417,31 (“Importância”). 4.
Ficará a cargo do Acionista a responsabilidade do ativo e do passivo porventura
remanescente da Cia., sendo certo que eventuais valores apurados posteriores
a presente data, serão ajustados na Importância. 5. Fica extinta a Cia., tendo
em vista a inexistência de outros lucros, bens ou direitos a partilhar, bem como
a inexistência de outras obrigações da Cia. para com terceiros. 6. Ainda, é de
responsabilidade da Sra. Paula Baião a boa guarda dos livros e dos documentos 
da Cia., bem como o arquivamento e publicação da presente ata. 7. Por fim, os 
negócios da Cia., para todos os efeitos, encerram-se nesta data. Encerramento e 
lavratura. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa
a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e
achada conforme, foi aprovada e vai por todos os presentes assinada. Presen-
ças: Mesa: Presidente - Sra. Paula Baião Fisher Figueiredo; Secretária - Sra.
Carolina Meira d’ Araujo Martins. Acionista: Chamonix Empreendimentos e Parti-
cipações S.A.. RJ, 30/04/2019. Jucerja nº 3607374 em 15/05/2019. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LEANDRO MARTINS
CNPJ 74.086.141/0001-05

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Senhores Condôminos, de acordo com as instruções da Senhora Síndica 
do Condomínio do Edifício Leandro Martins, sito na Rua Leandro Martins, 
nº 20, na cidade do Rio de Janeiro, vimos, pela presente, convidar os Srs. 
Condôminos para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no próximo dia 30/05/2019, às 17:00hs em 1ª convocação ou, na 
falta de quorum, às 17:30hs, em 2ª e última convocação, com qualquer 
número de condôminos, no Saguão do 12º andar do próprio prédio, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de contas; b) 
Ratificação das cotas condominiais cobradas no exercício; c) Eleição de 
Síndico, Subsíndico e Conselho Consultivo; d) Previsão orçamentária; e) 
Inspeção Periódica de gás - IPG; f) Infiltrações; g) Assentos gerais. Somente 
poderão votar os Srs. Condôminos quites com as suas cotas condominiais. 
Os procuradores deverão comparecer com suas procurações cercadas de 
todas as formalidades legais. Nelly Toffano Costa  – Síndica.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO “EDIFÍCIOS FIZZI CONTINI”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGE

Prezado (a) Senhor (a) Condômino (a):
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Srª. 
Síndica, temos o grato prazer de convidar V.S.ª para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que se fará realizar em 28 de maio de 2019, às 20:00 horas 
em primeira ou às 20:30 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número de condôminos presentes, no próprio prédio, a fim de tratar 
dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia:1) Dar ciência sobre a 
obra da fachada (12 meses) e alteração da programação das fachadas; 
2) Dar ciência dos serviços executados não constantes do contrato com
a empreiteira e necessidade de aditivo contratual; 3) Deliberar sobre o
pagamento do aditivo contratual, bem como sobre a forma de custeio. Os
condôminos poderão se fazer representar por procuradores, devidamente
credenciados por procurações, que atendam a todas as formalidades legais.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019.
Agnaldo Teixeira

Unidade de Negócios Condomínio - Gerente

Fitch não dá selo de bom pagador ao Brasil
Para a agência 
reforma da 
Previdência não 
seria suficiente 
para mudar

A falta de assertividade do 
governo na condução da po-
lítica econômica fez a agên-
cia de classificação de risco 
Fitch reafirmar a nota BB -, 
três níveis abaixo do grau de 

investimento – ou seja, sem 
selo de bom pagador - para o 
Brasil. Ela manteve, porém, 
a perspectiva estável para o 
país, indicando que a classi-
ficação não deve ser alterada 
em curto prazo de tempo. No 
mercado financeiro, os in-
vestidores também seguem 
monitorando o cenário polí-
tico.

As projeções anteriores da 
agência sobre o PIB do país 
foram rebaixadas. A previsão 
da Fitch para a expansão do 
Produto Interno Bruto, soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, é 1,5% 

em 2019 e 2,5% em 2020, 
contra a estimativa anterior 
de 2,1% e 2,7%, respectiva-
mente.

Previdência só, não basta

A nota de classificação de 
risco do Brasil está limita-
da “pelas fraquezas estrutu-
rais nas finanças públicas e 
pelo alto endividamento do 
governo, pelas fracas pers-
pectivas de crescimento, por 
um ambiente político difícil 
e por questões relacionadas 
à corrupção que pesaram na 
elaboração de políticas eco-

nômicas eficazes e dificul-
taram o progresso das refor-
mas”, explicou a agência.

A Fitch acredita que a 
aprovação de uma reforma 
da Previdência “é necessá-
ria, mas não será suficiente 
para melhorar significati-
vamente as perspectivas de 
curto prazo para as finanças 
públicas e para cumprir o li-
mite de gastos nos próximos 
anos”. A agência cita que, 
para complementar a refor-
ma da Previdência, o gover-
no deveria propor controle 
dos salários do setor públi-
co, mudança no cálculo de 

reajuste do salário mínimo e 
redução de subsídios.

Rebaixamentos

Em 2018, com o impedi-
mento para votação da re-
forma da Previdência e a de-
sistência dessa agenda pelo 
governo, a agência Fitch 
anunciou o rebaixamento da 
nota para BB-. O Brasil foi 
considerado grau de investi-
mento no dia 30 de abril de 
2008 pela agência de avalia-
ção Standard & Poor’s. Na-
quela época, o país estava si-
tuado na categoria de países 

com grau especulativo e sua 
nota era BB+.

O anúncio fez a Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bo-
vespa) bater um recorde. O 
pregão do dia fechou com 
alta de 6,33%, número que 
não era visto desde outubro 
de 2002. E as outras agên-
cias de classificação de 
risco de crédito posterior-
mente seguiram a classifi-
cação. A agência Fitch, por 
exemplo, anunciou o grau 
de investimento para o Bra-
sil em 29 de maio de 2008 e 
a Moody’s em setembro de 
2009. 

Baixa renda representa 70%  
na reestruturação de dívida
Segundo BC, 
desse total,  
53% ganham 
menos até dois 
salários mínimos

Os clientes de bancos de 
baixa renda são os que mais 
recorrem à reestruturação 
de dívidas e a principal mo-
dalidade renegociada por 
essa parcela da população é 
o cartão de crédito, segun-
do estudo do Banco Cen-
tral (BC), divulgado nesta 
terça-feira.

O saldo da carteira rees-
truturada, em dezembro de 
2018, chegou a R$ 2,9 bi-
lhões. Esse estoque represen-
ta cerca de 0,15% do saldo 
dos empréstimos concedidos 

pelos bancos no país. O nú-
mero de clientes com dívidas 
reestruturadas em relação ao 
total de tomadores é de apro-
ximadamente 0,3%. Isso 
corresponde a uma média de 
252 mil clientes com novas 
reestruturações a cada mês.

Segundo o BC, 27% dos 
clientes com dívidas reestru-
turadas era da modalidade 
cartão de crédito. Entretan-
to, as reestruturações nessa 
modalidade representaram 
apenas 6% do saldo total da 
carteira reestruturada.

A reestruturação de dívi-
da ocorre nas situações em 
que o tomador de crédito 
“enfrenta dificuldades finan-
ceiras evidentes e, em geral, 
já tem parcelas em atraso”. 
É diferente da renegociação 
de dívida que costuma ocor-
rer por meio de alongamento 
de prazos, redução de taxas, 
alteração nas condições de 
pagamento, obtenção de re-

cursos adicionais, migração 
para outras modalidades de 
crédito, entre outras possibi-
lidades, explicou o BC.

Segundo o BC, os toma-
dores de crédito com renda 
inferior a três salários míni-
mos correspondiam a 70% 
dos clientes que reestrutu-
raram dívida, em dezembro 
de 2018. “Sobressaem nessa 
faixa os clientes com renda 
de até dois salários mínimos, 
representando 53% do total. 
O saldo reestruturado na fai-
xa até três salários mínimos 
totalizou R$ 1,2 bilhão, o 
equivalente a 43% da car-
teira ativa reestruturada e a 
0,21% de toda a carteira ati-
va para essa faixa de valor”, 
diz o BC.

Dos cerca de 278 mil to-
madores que reestruturaram 
dívidas em dezembro de 
2018, 178 mil tinham débi-
tos em montantes inferiores 
a R$ 3 mil. O saldo total re-

estruturado nessa faixa de 
valor foi de R$ 220 milhões, 
ou seja, aproximadamente 
65% dos tomadores rees-
truturaram dívidas que cor-
respondiam a apenas 8% do 
saldo reestruturado total (R$ 
2,9 bilhões).

Por outro lado, 63% do 
saldo da carteira reestrutu-
rada em dezembro de 2018 
referia-se a dívidas acima 
de R$ 50 mil. O número de 
tomadores nessa faixa, con-
tudo, é pequeno, correspon-
dendo a 5% do total de deve-
dores, diz o BC.

Por sua vez, os tomadores 
de alta renda (acima de dez 
salários mínimos) haviam 
reestruturado cerca de R$ 
660 milhões de suas dívidas 
ou 23% do total da cartei-
ra reestruturada. O número 
desses tomadores também 
é bem menor, atingindo 5% 
dos clientes com dívidas re-
estruturadas.

CAE aprova fim do sigilo 
bancário para empréstimos 

O sigilo bancário poderá 
ser extinto nos empréstimos 
de bancos oficiais com recur-
sos públicos, inclusive para 
outros países. A Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado comunicou nes-
ta terça-feira que aprovou o 
projeto de lei complementar 
que defende o fim do sigilo. O 
projeto de lei complementar 
(PLS 26/2014) aprovado nas 
comissões de Constituição e 
Justiça, Relações Exteriores e 
Assuntos Econômicos seguiu 
com pedido de urgência para 
o Plenário do Senado. 

O autor, o senador Alvaro 
Dias (Pode-PR) disse que o 
projeto visa dar mais trans-
parência aos bancos públicos 
como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social (BN-
DES) quando os empréstimos 
forem destinados a outros pa-
íses. O sigilo que protegeu os 
financiamentos em obras em 
Cuba e na Venezuela trouxe 
muitos prejuízos ao Brasil.

Alvaro Dias e o relator, 
Styvenson Valentim (Pode-
RN), defenderam a publici-

dade dessas informações. A 
irresponsabilidade adminis-
trativa nos leva ao calote”, 
disse Alvaro Dias.

Todos os dados relativos 
aos empréstimos terão que 
ser divulgados na internet.

Ementa: Altera a Lei 
Complementar nº 105/2001 
– que dispõe sobre o sigilo 
das operações de instituições 
financeiras e dá outras pro-
vidências – para estabelecer 
que não estão protegidas pelo 
sigilo bancário disciplinado 
nesta lei as operações ativas 
efetuadas por instituições 
financeiras controladas por 
entidades de direito público 
interno quando: contrapar-
te for Estado estrangeiro;  a 
operação contar com garan-
tia direta ou indireta de Es-
tado estrangeiro; determina 
que os instrumentos contra-
tuais e eventuais aditivos das 
referidas operações sejam 
divulgados em página espe-
cífica da instituição na rede 
mundial de computadores e 
em jornal de grande circula-
ção na praça de sua sede.

Consumidores da Cemig terão reajuste médio de 8,73%
Reajuste tarifário médio 

de 8,73% para os consumi-
dores da Cemig Distribuição 
S/A (Cemig-D), foi aprovado 
nesta terça-feira pela  Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel). O efeito mé-
dio será de 10,71% para os 
consumidores atendidos em 
alta tensão e de 7,89% para 
os de baixa tensão. Para os 
consumidores residenciais 
o reajuste será de 6,93%. A 
distribuidora fornece energia 
para 8,4 milhões de unidades 
consumidoras localizadas 
em 774 municípios no Esta-
do de Minas Gerais. Os no-
vos índices entram em vigor 
a partir do próximo dia 28.

Com o reajuste anual, 
a tarifa residencial da em-
presa ficará em R$ 628,33/

MWh (megawatts hora). De 
acordo com a Aneel, ao cal-
cular o reajuste, conforme 
estabelecido no contrato de 
concessão, foi considerada 
a variação de custos associa-
dos à prestação do serviço. 
“O cálculo leva em conta a 
aquisição e a transmissão de 
energia elétrica, bem como 
os encargos setoriais. O re-
ajuste da Cemig foi impac-
tado pelo aumento dos cus-
tos de aquisição de energia, 
como por exemplo, da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu que é 
precificada em dólar”, infor-
mou a agência.

Pará

Na reunião desta terça-
feira, a Aneel também 

aprovou a realização de 
audiência pública para dis-
cutir o reajuste tarifário da 
Centrais Elétricas do Pará 
(Celpa). A concessionária 
atende 2,6 milhões de uni-
dades consumidoras loca-
lizadas em 144 municípios 
do Pará. “A revisão tarifária 
está prevista nos contratos 
de concessão e tem por ob-
jetivo obter o equilíbrio das 
tarifas com base na remu-
neração dos investimentos 
das empresas voltados para 
a prestação dos serviços de 
distribuição e a cobertura 
de despesas efetivamente 
reconhecidas pela Aneel”, 
,segundo a agência.

Na revisão da Celpa, a 
Aneel está propondo o rea-
juste médio de 3,16%, com 

impacto de 5,91% para os 
consumidores residenciais. 
Para os consumidores aten-
didos na baixa tensão, o 
efeito médio proposto é de 
6,3%, Já para os consumido-
res atendidos na alta tensão, 
caso das indústrias, o impac-
to proposto é negativo com 
uma redução de 6,56%.

A reunião presencial para 
discutir os valores foi mar-
cada para o dia 14 de junho, 
em Belém (PA), em local e 
horário a serem disponibi-
lizados posteriormente. Já 
os valores definitivos se-
rão aprovados no início de 
agosto para entrarem em 
vigor a partir de 7 do mes-
mo mês, após a análise das 
contribuições da presente 
audiência.
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CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 29.517.139/0001-99

Ativo circulante Controladora Consolidado
Nota 2018 2018

Caixa e equivalentes de caixa 5 164.845 576.606
Tributos a recuperar e a compensar 36 1.529
Total do ativo circulante 164.881 578.135
Ativo não circulante
Investimentos 6 40.865.722 79.191.573
Intangível 6 - 5.080.000
Total do ativo não circulante 40.865.722 84.271.573
Total do ativo 41.030.603 84.849.708
 Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
 Passivo circulante Nota 2018 2018
 Fornecedores 7 4.728 9.457
 Obrigações fiscais 8 353 754
 Total do passivo circulante 5.081 10.211
 Passivo não circulante 
 Empréstimos e financiamentos 9 - 43.813.975
 Total do passivo não circulante - 43.813.975
 Patrimônio líquido 10
 Capital Social 45.747.992 45.747.992
 Prejuízos acumulados (4.076.599) (4.076.599)
 Ajuste de Avaliação patrimonial (645.871) (645.871)
 Total atribuível ao controlador 41.025.522 41.025.522
 Total do passivo e patrimônio 
líquido 41.030.603 84.849.708

Demonstração do resultado Período de 24 de janeiro a 31/12/2018 
Em Reais

Controladora Consolidado

Despesas Nota

Período de 24 
de janeiro a 

31/12/18

Período de 24 
de janeiro a 

31/12/18
Despesa gerais e administrativas 11 (18.095) (3.013.761)
Outras despesas (834) (15.214)
Equivalência patrimonial 13 (4.060.899) (264.129)
Prejuízo operacional (4.079.828) (3.293.104)
Receitas financeiras 12 3.251 30.731
Despesas financeiras 12 (22) (814.226)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 3.229 (783.495)
Prejuízo líquido do período (4.076.599) (4.076.599)

Demonstração do resultado abrangente
Período de 24 de janeiro a 31/12/2018 - Em Reais

Controladora Consolidado
Período de 24 

de janeiro a 
31/12/18

Período de 24 
de janeiro a 

31/12/18
Prejuízo do período (4.076.599) (4.076.599)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do período (4.076.599) (4.076.599)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Período de 24 de janeiro a 31/12/2018 - Em Reais

Controladora e Consolidado

Integralização de capital 
Capital
Social

Prejuízos
acumu-

lados

Ajustes
de avalia- 
ção Patri- 

monial Total
 em 24/01/18 500 - - 500
Prejuízo líquido do período - (4.076.599) - (4.076.599)
Integralização de capital 45.747.492 - - 45.747.492
Ajuste de avaliação patrimo- 
 nial em controlada - - (645.871) (645.871)
Saldos em 31/12/18 45.747.992 (4.076.599) (645.871) 41.025.522

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Em 31/12/18 Em Reais, exceto se indicado de outra forma

1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A CATUMBI PARTICIPA-
ÇÕES S.A. (“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado, constituída em 24/01/18,
com natureza empresária, organizada e registrada nos termos do estatuto so-
cial, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e demais dispositivos
legais aplicáveis. A Cia. tem sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º andar,
Leblon, CEP 22440-034, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro. A Cia. poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências,
escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter correspon-
dentes e representantes no País ou no exterior, por deliberação da diretoria.
A Cia. e sua controlada tem por objeto social a participação em outras socie-
dades, como sócia, acionista ou quotista e o prazo de duração da Cia. é inde-
terminado. A Cia. foi fundada em 24/01/18, portanto, o exercício corrente cor-
responde ao período desde a data da função até 31/12/18. A emissão dessas
demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 15/05/19. (a)
Informações sobre os investimentos da Cia.: Em 31/12/18 a Cia. possuía os 
seguintes investimentos em controladas: (i) Paquetá Participações S.A. (“Con-
trolada”) - é uma S.A. de capital fechado, com natureza empresária, organiza-
da e regida nos termos do Estatuto Social, da Lei 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), e demais dispositivos legais aplicáveis, com objeto social simi-
lar ao da Cia. A CATUMBI participa com 100% do capital social da Controlada.
1.2. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. As principais políticas contábeis adotadas na preparação
dessas demonstrações financeiras estão descritas na nota 4. Essas políticas
foram aplicadas de modo consistente, salvo indicação contrária. As demonstra-
ções financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base
de valor, que, no caso dos ativos intangíveis decorrentes das combinações de
negócios, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação
das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Cia. e sua
controlada no processo de aplicação das políticas contábeis. Como o julga-
mento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas
à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem
divergir dessas estimativas. Na preparação das demonstrações financeiras, a
Cia. e sua controlada adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua
experiência histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e rele-
vantes. Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas,
variáveis ou condições diferentes. Aquelas áreas que requerem maior nível de
julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premis-
sas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão
divulgadas na nota explicativa 2. 2. Estimativas e julgamentos contábeis
críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente ava-
liados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo ex-
pectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
2.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas,
a Cia. e sua Controlada faz estimativas com relação ao futuro. Por definição,
as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
resultados reais. As principais estimativas e premissas com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Valor justo decor-
rente de aquisição de controladas: Para determinação do valor justo dos
ativos na combinação de negócios foi feito o uso de técnicas de avaliação. a
Cia. e sua Controlada usa seu julgamento para escolher diversos métodos e
definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado
existentes na data do balanço. a Cia. e sua Controlada utilizou a análise do flu-
xo de caixa descontado para cálculo de valor justo ativos estes não negociados 
em mercados ativos Nota 11. (b) Perda (impairment) do ágio: Na data do ba-
lanço, a Cia. e sua Controlada testa eventuais perdas (impairment) no ágio. Os 
valores recuperáveis do grupo de Unidades Geradoras de Caixa (UGC’s) fo-
ram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuado com base
em estimativas. Esses cálculos utilizam projeções baseadas em orçamentos
financeiros realizados pela administração. 3. Gestão de risco financeiro: 3.1.
Fatores de risco financeiro: As atividades da Cia. e sua Controlada o expõem 
a riscos financeiros, principalmente relacionados a risco de crédito, com expo-
sição do caixa e equivalentes e risco de liquidez, com exposição dos emprés-
timos e outros passivos. A gestão de risco é realizada pela tesouraria central
da Cia. que identifica, avalia contra eventuais riscos financeiros. (a) Risco de
crédito: Os instrumentos financeiros que sujeitam a Cia. e sua Controlada a
riscos de crédito referem-se a equivalentes de caixa. Todas as operações da
Cia. e sua Controlada são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o
que minimiza seus riscos. Impairment de ativos financeiros: Estão sujeitos
ao modelo de perdas de crédito esperadas o caixa e equivalentes de caixa
sujeitos às exigências de impairment do CPC 48, a perda por impairment iden-
tificada nesses ativos é imaterial. b) Risco de liquidez: Representa o risco de
escassez e dificuldade da Cia. e sua Controlada honrar suas dívidas. A Cia. e
sua Controlada procura alinhar o vencimento de suas dívidas com o período de 
geração de caixa para evitar o descasamento e gerar a necessidade de maior
alavancagem. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos
da a Cia. e sua Controlada, por faixas de vencimento, correspondentes ao
período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual
do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não
descontados contratados.

Controladora 2018

Até 1 ano
Entre 1 e 

2 anos
Entre 2 e 

4 anos Total
Fornecedores 4.728 - - 4.728
Obrigações fiscais 353 - - 353
Caixa e equivalentes de caixa 164.845 - - 164.845

Consolidado 2018

Até 1 ano
Entre 1 e 

2 anos
Entre 2 e 4 

anos Total
Fornecedores 9.457 - - 9.457
Obrigações fiscais 754 - - 754
Empréstimos - 43.813.975 43.813.975
Caixa e equivalentes de caixa 576.606 - - 576.606
Derivativos: A Cia. e sua Controlada não operavam com derivativos em 
31/12/18. 4. Resumo das principais políticas contábeis: As principais po-
líticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 4.1. Consolida-
ção: A Cia. consolida a entidade sobre a qual detém o controle, isto é, quando 
está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a 
investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As 
seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras consolidadas. 4.1.1. Controladas: Controlada é toda entidade na 
qual a Cia. detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direito a retor-
nos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir 
as atividades relevantes da investida. A controlada é consolidada a partir da 
data em que o controle é transferido para a Cia. A consolidação é interrompida 
a partir da data em que a Empresa deixa de ter o controle sobre a investida. 
Transações entre as empresas, saldos e ganhos não realizados em transações 
entre a Cia. e sua Controlada são eliminados. Os prejuízos não realizados 
também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma 
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controla-
das são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as 
políticas adotadas pela Cia. e sua Controlada. Empresas consolidadas: As
demonstrações financeiras consolidadas abrangem a Cia. e sua controlada, 
nas quais são mantidas as seguintes participações em 31 de dezembro:

Participação %
Controladas: País 2018 2017
Paquetá Participações S.A.("Companhia") Brasil 100 0
Investimento em coligada: Coligadas são as entidades nas quais a Cia. in-
veste, porém não detém o controle, isto é, quando não está exposta ou tem 
direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e não tem 
capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. A Cia. por meio de 
sua Controlada detém de forma indireta 40% de participação na GEM Assis-
tência Média Especializada S.A. 4.2. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresen-
tadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Cia. e, também, a moeda de 
apresentação da Cia. e sua Controlada. 4.3. Caixa e equivalentes de caixa: Os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Cia. considera 
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de 
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu 
valor de mercado ou de realização. 4.4. Instrumentos financeiros: 4.4.1. Clas-
sificação: A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos 
financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento 
inicial dos instrumentos financeiros.

Controladora Consolidado
Ativos ao custo amortizado

Ativos, conforme o balanço patrimonial 2018 2018
Caixa e equivalentes de caixa 164.845 576.606

164.845 576.606

Demonstração dos fluxos de caixa Período de 24 de janeiro a 31/12/2018 - 
Em Reais

Controladora Consolidado
Período de 

24 de janeiro 
a 31/12/18

Período de 
24 de janeiro 

a 31/12/18
Prejuízo líquido do período (4.076.599) (4.076.599)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial 4.060.899 264.129
Juros incorridos - 814.205

(15.700) (2.998.265)
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Tributos a recuperar e a compensar (36) (1.529)
Fornecedores 4.728 9.457
Obrigações fiscais 353 754
Caixa líquido (aplicado) nas atividades 
 operacionais (10.655) (2.989.583)
Das atividades de investimento
Adições aos investimentos (45.572.492) (42.181.802)
Caixa (aplicado) nas atividades de 
 investimento (45.572.492) (42.181.802)
Das atividades de financiamento
Integralização de capital 45.747.992 45.747.992
Caixa gerado nas atividades de
 financiamento com terceiros 45.747.992 45.747.992
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 164.845 576.606
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício - -
No final do exercício 164.845 576.606
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 164.845 576.606

Controladora Consolidado
Passivos ao custo amortizado

Passivos, conforme o balanço patrimonial 2018 2018
Empréstimos - 43.813.975
Fornecedores e obrigações fiscais 5.081 10.211

5.081 43.824.186
a) Ativos financeiros: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob a cate-
goria de custo amortizado. São classificados nessa categoria os ativos que
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros. As receitas
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas
financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou
perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado
e apresentados em outros ganhos/(perdas). As perdas por impairment são
apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado. No re-
conhecimento inicial, a Cia. e sua Controlada mensura um ativo financeiro ao
valor justo acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor
justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à 
aquisição do ativo financeiro. Impairment: A Cia. e sua Controlada avalia, em 
base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de
dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada 
depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.
A Cia. e sua Controlada aplica a abordagem simplificada conforme permitido
pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil
a partir do reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. 4.4.2. Com-
pensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando
há um direito contratual legalmente aplicável de compensar os valores reco-
nhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Um ativo financeiro (ou, quando
for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos
financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de
caixa do ativo expiraram, e/ou, quando transferir os seus direitos ou riscos
de receber os fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar
integralmente os fluxos de caixa recebidos. 4.5. Intangível: (a) Ágio: O ágio
resulta da aquisição de investimento e representa o excesso da (i) contrapres-
tação transferida e (ii) do valor da participação de não controladores na ad-
quirida. Caso o total da contraprestação transferida e a participação dos não
controladores reconhecida seja maior do que o valor justo dos ativos líquidos
da controlada adquirida, a diferença é reconhecida como ágio em caso de
compra vantajosa o resultado é reconhecido na demonstração do resultado.
4.6. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil
indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados na
data do balanço para identificar eventual necessidade de redução ao valor
recuperável (impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas
na data do balanço ou com maior frequência se eventos ou alterações nas cir-
cunstâncias indicarem um possível impairment. Os ativos que estão sujeitos
à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode
não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor 
contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior en-
tre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em 
uso. Para fins de avaliação do impaiment, os ativos são agrupados nos níveis
mais baixos para aos quais existam fluxos de caixa identificáveis separada-
mente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins desse teste, o ágio
é alocado para as UGCs ou para os grupos de UGCs que devem se beneficiar
deste, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. Os ativos
não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment,
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do 
impairment na data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado
do exercício não é revertido. 4.7. Fornecedores e outras contas a pagar: As
contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a
pagar por mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se
o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 4.8. Emprésti-
mos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liqui-
dação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que 
os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de ju-
ros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 4.9. Provi-
sões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando
a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado
para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de
acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas
dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas 
naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da Cia. Em 31/12/18
a Cia. não apresentou saldos a serem provisionados. 4.10. IR e Contribuição 
Social correntes e diferidos: As despesas de IR e Contribuição Social do
período compreende os impostos: corrente e diferido. Os impostos sobre a
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patri-
mônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio
líquido.  O IR e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por
entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido
na data do relatório. O IR e a contribuição social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes
de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores con-
tábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o IR e a contribuiçãosocial
diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um
ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negó-
cios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o
lucro tributável (prejuízo fiscal). Os tributos diferidos não foram registrados no
exercício de 2018 em decorrência de ausência de expectativa de realização
destes. 4.11. Reconhecimento de receitas e despesas: (a) Receita finan-
ceira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando
o método da taxa efetiva de juros.
5. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado
Caixa 1.000 1.500
Banco conta movimento 82 145
Aplicações financeiras 163.763 574.961

164.845 576.606
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras 
de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada 
por estes investimentos é registrada como receita financeira. 6. Investimento

Controladora

Partici-
pação no 

capital
social (%)

Em
24/01/18

Participa-
ção nos 

resultados

Ajuste de 
avaliação 

patri-
monial
reflexo

Aquisição
de inves-
timento/

Aporte de 
capital

Em
31/12/18

Paquetá Partici- 
 pações S.A. 100% - (4.060.899) (645.871) 45.572.492 40.865.722
Total - - (4.060.899) (645.871) 45.572.492 40.865.722

Consolidado

Partici-
pação no 

capital
social (%)

Em
24/01/18

Participa-
ção nos 

lucros

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Aquisição
de inves-
timento/

Aporte de 
capital

Em
31/12/18

GEM Assis-
tência Médica 
Especializada
S.A. 40% - (264.129) (645.871) 19.230.000 18.320.000
Total - (264.129) (645.871) 19.230.000 18.320.000

Em setembro de 2018 a Paquetá Participações S.A. adquiriu 40% do investi-
mento da empresa GEM Assistência Médica Especializada S.A., pelo valor de 
R$ 85.181.752. O valor patrimonial do investimento foi mensurado conforme lau-
do de perito contratado pela Paquetá, sendo avaliado em R$ 19.230.000. Dessa 
forma, a diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial, foi registrado 
como intangível. O valor da equivalência patrimonial do consolidado refere-se a 
apropriação de 40% do resultado da coligada GEM Assistência Médica Espe-
cializada S.A., incorrido entre os meses de setembro e dezembro de 2018. A 
seguir está apresentado a alocação do preço de compra aos ativos identificados. 
PL a valor justo da GEM 48.075.000
Participação adquirida pela Paquetá 40%
Valor da participação da Paquetá 19.230.000
Valor da Aquisição 85.181.573
Gap 65.951.573
Marca AMO/Clínica AMO 5.080.000
Ágio a ser reconhecido 60.871.573
Total do investimento incluindo ágio na aquisição Consolidado
Investimento em 31/12/18 18.320.000
Ágio pago em aquisição de investimento 60.871.573
Em 31 de dezembro de 2018 79.191.573
A Controlada apurou de forma preliminar o valor justo dos ativos, assim como 
a expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido com base nas in-
formações existentes até 30/12/18. A Controlada contratou avaliador indepen-
dente para emissão do laudo para a avaliação final do valor justo de ativos e 
passivos adquiridos que estará concluído dentro do prazo legalmente previs-
to. Assim, a Cia. deverá ajustar o valor do ágio preliminar reconhecido na data 
da aquisição para refletir a obtenção de qualquer nova informação relativa a 
fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, se conhecida 
naquela data, teria afetado a mensuração dos valores reconhecidos, em con-
trapartida ágio. 
8. Fornecedores Controladora Consolidado

2018 2018
Prestadores de serviços 4.728 9.457

4.728 9.457
Referem-se aos serviços adquiridos no curso normal das operações.
9. Obrigações fiscais Controladora Consolidado
IRRF 76 151
CSLL, PIS, COFINS 234 469
PIS 11 23
COFINS 32 111

353 754
10. Empréstimos Consolidado
Debêntures - Principal 43.000.000
Debêntures - Juros 813.975

43.813.975
11. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e inte-
gralizado em 31/12/18 estava representado por 45.747.492 ações, distribuí-
das da seguinte forma:

Sócios Ações Percentual %
Valor das 

Ações

Fundo de Investimento em Parti- 
 cipações Multiestratégica  
 Investimento no Exterior 45.747.992 100% 45.747.992
12. Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado
Consumo de telefone 693
Viagens e hospedagens 9.135
Propaganda e publicidade 5.350
Consultoria, auditoria contabilidade 16.872 2.287.661
Honorários advocatícios 708.165
Tributárias 151 1.429
Outros 1.906 16.541

18.929 3.028.975
13. Resultado financeiro Controladora Consolidado

2018 2018
Receitas financeiras 3.251 30.731
Despesas financeiras (22) (252)
Juros incorridos sobre debêntures - (813.975)

3.229 (783.495)
14. Resultado de equivalência patrimonial Controladora Consolidado
Paquetá Participações S.A. (4.060.899)
GEM Assistência Médica Especializada S.A. - (264.129)

(4.060.899) (264.129)
O resultado de equivalência patrimonial na controladora refere-se à apropria-
ção de 100% do resultado da Paquetá Participações S.A. e no consolidado 
refere-se a 40% do resultado da GEM Assistência Médica Especializada S.A., 
gerados entre os meses de setembro e dezembro de 2018 no qual a controlada 
Paquetá Participações S.A. detém participação. 15. Eventos Subsequentes: 
No dia 21/03/19 a Catumbi Participações S.A. recebeu um aporte de capital do 
seu acionista Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica Inves-
timento no Exterior no montante de R$ 3.639.153. Também no dia 21/03/19 
a Cia. realizou um aporte de capital de mesmo montante em sua Controlada.

Diretor Presidente: Marcelo Hudik
Diretor: André Britto

Contador: Roberto Francisco da Silva (CRC RJ 070028/O-9)
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Catumbi Participações S.A.. Opinião: Exa-
minamos as demonstrações financeiras individuais da Catumbi Participações 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras con-
solidadas da Catumbi Participações S.A. e sua controlada (“Consolidado”),
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de
2018 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Catumbi
Participações S.A. e da Catumbi Participações S.A. e sua controlada em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os
seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas confor-
me essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas con-
troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
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trações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e 
suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-

patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Salvador, 17 de Maio de 2019. PricewaterhouseCoopers - Auditores 
Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Vinícius Ferreira Britto Rêgo - Conta-
dor CRC 1BA024501/O-9.

 Fonte: Coad

03 A 30 DE MAIO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 
COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos 
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 
84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 
da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou 
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da 
Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos 
I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de abril/2019.

06 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; 
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo 
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio de 
abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de abril/2019, admitiram, 
demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo empregador 
doméstico.
OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em 
ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho 
temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias 
após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se 
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final 
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 
meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de abril/2019.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores 
domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de abril/2019.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor 
devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico www.
esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem 
justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de abril/2019.
COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro dos 
óbitos ocorridos no mês de abril/2019, devendo constar da relação a filiação, a data e o local de 
nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser comunicado.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre 
seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de abril/2019.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador 
autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade 
unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário 
internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou 
jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de abril/2019, no mercado interno, dos combustíveis 
relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês 
de abril/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO 
- PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa 
jurídica produtora e exportadora que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS 
e da Cofins incidentes sobre os insumos utilizados.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre de 2019.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, as 
pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do 
Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, 
desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras de 
espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no 
prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais 
das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As 
pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-
Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da 
transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar 
informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão 
de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido 
valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer 
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha 
equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do 
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples 
Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas 
ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; 
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo 
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de 
maio/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento 
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa 
jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos 
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas 
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no 
mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, 
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de 
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes 
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando 
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte 
à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de 
abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS 
OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência abril/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf 
pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas 
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive 
rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos 
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, 
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente 
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos 
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento 
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep 
e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte 
que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive 
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; 
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo 
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de 
maio/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as 
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras 
e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento 
ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

31 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/
balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês 
de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro 
presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração 
do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado 
da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma 
da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DASN-SIMEI – EXERCÍCIO DE 2019 - PESSOAS OBRIGADAS: MEI – Microempreendedor 
Individual que optou pelo Simei – Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos 
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou 
o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam 
transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada 
entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor 
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2018 – 
TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A ECD deve ser transmitida pelas 
pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da 
legislação comercial, EXCETO:
a) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas;
b) as inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o ano-
calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive 
aplicação no mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações 
acessórias previstas na legislação específica;
c) as imunes e isentas que auferiram receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, 
auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 1.200.000,00 no 
ano-calendário a que se refere a ECD, ou valor proporcional ao período;
d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do livro Caixa e 
não distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do IR/Fonte em montante 
superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, diminuída dos impostos e contribuições 
a que estiverem sujeitas;
e) as optantes pelo Simples Nacional, desde que não tenham recebido aporte de capital de 
investidor anjo, conforme artigos 61-A a 61-D da Lei Complementar 123/2006.
FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2018.
OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas hipóteses de 
obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como livros próprios ou livros 
auxiliares do sócio ostensivo.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2019, 
ano-calendário de 2018, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de abril/2019, em operações na bolsa de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de 
bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que 
receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no 
País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de 
móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas 
todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo 
empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, 
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito 
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos 
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio 
consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, 
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no 
mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram 
ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo 
recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da 
Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e 
resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 2ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime tr imestral de apuração 
do lucro real,  na forma do art igo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento 
parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram 
a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de maio/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes 
ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das 
pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação 
e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam 
no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa 
jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro 
de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca 
de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados 
no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento 
em Atraso são divulgadas no Portal 

COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação dos Senhores as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2018. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais)
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Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. (“Companhia”) é
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Praça Mahatma Gan-
dhi no 02, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. A Companhia
atua na área cinematográfica através da exploração, exibição e programação de 
filmes cinematográficos e, em complemento às atividades de entretenimento,
explora também a comercialização de comestíveis (bombonieres) e a veiculação 
publicitária nas salas de exibição. A Companhia possui 14 salas cinematográficas
no Rio de Janeiro. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações 
financeiras: A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações 
financeiras pela Administração aconteceu em 14/05/2019. Desta forma, estas
demonstrações financeiras consideram os eventos subsequentes que pudessem 
ter efeito sobre as mesmas até a referida data. As demonstrações financeiras
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 da Companhia foram elaboradas
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamen-
tos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de premissas e esti-
mativas por parte da Administração da Companhia que impactam os saldos
ativos e passivos. Como o julgamento da Administração envolve a determinação 
de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados
reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem 
maior nível de julgamento e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para
as demonstrações financeiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significa-
tivamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a
um ano. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos financeiros 
(mensurados pelo valor justo. 3. Resumo das principais políticas contábeis: 
a) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos
- A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os 
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as
divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações finan-
ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida útil
dos ativos imobilizado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos
imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre 
a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário
econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas es-
timativas de vida útil. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não fi-
nanceiros - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido 
exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um
ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o
maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Companhia a 
avaliação considerou cada um dos seus complexos cinematográficos como
unidade geradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma 
taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de
capital para a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determina-
do, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transa-
ção em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado 
por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda 
firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da
transação mais recente com ativos semelhantes. Provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas - A Companhia está sujeita a reivindicações legais, cíveis e 
trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de
seus negócios. A Companhia registrou provisões, as quais envolvem conside-
rável julgamento por parte da Administração que, como resultado de um acon-
tecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios 
econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita do montante dessa obrigação. A Companhia também está sujei-
ta a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do 
curso normal das atividades de seus negócios. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as ju-
risprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas cir-
cunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. Os
fundamentos e natureza da provisão para contingências estão descritos na Nota 
12. b) Ativos e passivos financeiros - A Companhia aplicou os requerimentos do 
CPC 48 – Instrumentos Financeiros, a partir de 01/01/2018, relativos a classifi-
cação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o re-
conhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. Ativos financeiros:
Classificação e mensuração - Com a adoção do CPC 48 os instrumentos finan-
ceiros passaram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo
amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) 
e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as cate-
gorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e re-
cebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no re-
conhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais 
e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir de
01/01/2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros da
seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos fi-
nanceiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhe-
cimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser
obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são clas-
sificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líqui-
das do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo
financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finali-
dade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que 
sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os
ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A re-
ceita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exce-
to para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. 
(i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48
substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospecti-
vo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se
aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos 
em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) 
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financei-
ros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os di-
reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferi-
dos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer 
participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros 
transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. Passivos finan-
ceiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio 
do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor
justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo emprésti-
mos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente representados 
por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e são ava-
liados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de
aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas depreciações
acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração 
a vida útil econômica desses bens. Um item de imobilizado é baixado quando
vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso 
ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são 
incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 

Ativo Nota 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.965 2.290
Títulos e valores mobiliários 4 616 970
Contas a receber 5 1.023 1.459
Estoques 281 268
Tributos a recuperar 151 426
Partes relacionadas 9 93 -
Outros ativos circulantes 592 389

Total do ativo circulante 4.721 5.802
Não circulante

Depósito judicial 304 163
Imobilizado 6 6.606 6.818
Intangível 7 73 98

Total do ativo não circulante 6.983 7.079
Total do ativo 11.704 12.881
Passivo
Circulante

Contas a pagar 8 1.689 1.925
Partes relacionadas 9 140 184
Impostos e contribuições a recolher 10 754 809
Obrigações sociais e trabalhistas 361 377
Receita diferida 11 922 872
Outros passivos circulantes 33 209

Total do passivo circulante 3.899 4.376
Não circulante

Receita diferida 11 344 1.171
Provisão para contingências 12 47 47

Total do passivo não circulante 391 1.218
Patrimônio líquido 13

Capital 5.000 5.000
Reserva de capital 769 769
Reserva de lucros 1.645 1.518

Total do patrimônio líquido 7.414 7.287
Total do passivo e patrimônio líquido 11.704 12.881

Demonstração do resultado (Em milhares de reais)
Nota 2018 2017

Receita operacional líquida 14 32.268 35.636
Custo dos serviços prestados e das mercadorias 

vendidas 15 (25.022) (28.190)
Lucro bruto 7.246 7.446
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas 16 (1.658) (1.837)
Outras 17 277 169

Lucro antes do resultado financeiro 5.865 5.778
Receitas financeiras 18 863 215
Despesas financeiras 18 (19) (13)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 

social 6.709 5.980
Imposto de renda e contribuição social 10 (2.218) (2.050)
Lucro líquido do exercício 4.491 3.930

Demonstração do resultado abrangente (Em milhares de reais)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 4.491 3.930
Resultado abrangente 4.491 3.930

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Reserva de 

lucros Total

Nota
Capital
social

Reser-
va

de ca-
pital

Re-
serva
legal

Reten-
ção  
de

lucros

Lucros
acumu-

lados

do
patri-

mônio
líquido

Saldos em 31/12/2016 7.000 769 1.016 373 - 9.158
Redução de capital 13 (2.000) - - - - (2.000)
Redução de reserva 
legal 13 - - (145) - - (145)
Lucro líquido do 
exercício - - - - 3.930 3.930
Constituição de reser-
va legal 13 - - 129 - (129) -
Dividendos pagos 13 - - - (373) (3.283) (3.656)
Dividendos adicionais 
propostos 13 - - - 518 (518) -
Saldos em 31/12/2017 5.000 769 1.000 518 - 7.287
Lucro líquido do 
exercício - - - - 4.491 4.491
Dividendos pagos 13 - - - (518) (3.846) (4.364)
Dividendos adicionais 
propostos 13 - - - 645 (645) -
Saldos em 31/12/2018 5.000 769 1.000 645 - 7.414

Demonstração do fluxo de caixa (Em milhares de reais)
2018 2017

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 6.709 5.980
Ajustes por
Depreciação e amortização 1.269 1.930
Provisão para contingências - (3)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 6 51

Aumento (redução) nos ativos e passivos
Contas a receber 436 (53)
Partes relacionadas (137) 150
Tributos a recuperar 275 25
Outros ativos (357) (169)
Contas a pagar (236) 188
Receita diferida (777) 1.645
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas (1.029) 19
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.260) (1.910)
Outras contas a pagar (176) 43

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 4.723 7.896
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível (1.038) (1.403)
Títulos e valores mobiliários 354 (970)

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (684) (2.373)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (4.364) (3.656)
Redução de capital - (2.145)

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento (4.364) (5.801)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (325) (278)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.290 2.568
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.965 2.290

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos 
no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando 
for o caso. e) Intangível - Os ativos intangíveis compreendem basicamente, di-
reitos de uso de softwares e implantação de sistemas e módulos. Ativos intangí-
veis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao 
custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e 
perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amor-
tizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identifi-
cadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para 
análise de perda no seu valor recuperável. Ganhos e perdas resultantes da 
baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor lí-
quido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demons-
tração do resultado no momento da baixa do ativo. f) Provisão para recuperação 
de ativos - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão no resultado do exer-
cício para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
O valor contábil de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é 
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda, 
quando disponível. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, 
com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação 
mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor em uso do ativo, 
os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, 
utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio 
ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. h) Outros ativos e pas-
sivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus bene-
fícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no ba-
lanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, va-
riações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
i) Ajustes a valor presente - Os ativos e passivos monetários de circulantes e não
circulantes são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, somente 
quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto. O ajuste ao valor presente é calculado levando em 
consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros 
embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos 
são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime 
de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 
despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método 
da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. Os adianta-
mentos recebidos em dinheiro, classificados como receita diferida, não estão 
sujeitos ao ajuste a valor presente. A Companhia não ajustou seus outros ativos 
e passivos por considerar os efeitos irrelevantes. j) Apuração dos resultados - O 
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência. • As receitas de serviços são mensuradas com base no valor justo 
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 
encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da prestação dos serviços. 
Os valores recebidos por publicidade não veiculada, bem como ingressos emi-
tidos e ainda não utilizados são registrados como receita diferida. • As receitas 
com a venda de mercadorias são mensuradas com base no valor justo da con-
traprestação recebida da venda efetiva de alimentos e bebidas, excluindo des-
contos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registrada no 
momento da entrega do produto. • As receitas e despesas de juros são reconhe-
cidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas finan-
ceiras. k) Tributação - As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes im-
postos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Receitas
com venda 
de ingres-

sos

Receitas
com bom-
boniere

Receitas
com pu-
blicidade

Contribuição para o programa 
de integração social PIS 1,65% 1,65% 1,65%

Contribuição para o 
financiamento da seguridade 
social COFINS 7,6% 7,6% 7,6%

Imposto sobre serviço de 
qualquer natureza ISS 3% - -

Imposto sobre circulação de 
mercadoria ICMS - 2% -
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e CO-
FINS. Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente 
com o ISS, reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resulta-
dos. A tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), 
compreendendo os impostos correntes e diferidos, que são calculados com 
base nos resultados tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes 
nas datas dos balanços, sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre 
o lucro contábil ajustado (15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional
de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses); e (ii) 
CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. As inclusões 
ao lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis ou exclusões 
de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração 
do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. O 
imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos no 
passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações 
financeiras. l) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apre-
sentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. m) Norma e interpretações novas e revisadas -  Novas normas 
aplicadas a partir de 01/01/2018: CPC 47 – Receita de contrato com clientes: 
a Companhia identificou os contratos, as obrigações de desempenho e o seu 
momento de satisfação, determinou o preço da transação e a alocação do preço 
da transação e aplicou os requerimentos deste CPC, a partir de 01/01/2018 no 
reconhecimento da receita. Segue quadro com principais impactos da adoção:
Classificação anterior Classificação atual Valor em 2018
Veiculação de publicidade Bilheteria 1.011
Veiculação de publicidade Eventos 13
CPC 48 - Instrumentos Financeiros: conforme mencionado na nota 3.b, a Com-
panhia aplicou os requerimentos deste CPC, a partir de 01/01/2018, relativos a 
classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração 
e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. Segue quadro 
com principais impactos da adoção:

Classificação CPC 38 Classificação CPC 48
Ativos financeiros:
Bancos Custo amortizado Custo amortizado
Títulos e valores 
mobiliários

Valor justo por meio do 
resultado

Valor justo por meio do 
resultado

Depósitos vinculados Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Passivos financeiros:

Fornecedores

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Empréstimos e 
financiamentos

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Novas normas aplicáveis a partir de 01/01/2019: CPC 06 (R2) – Operações de 
arrendamento mercantil: emitido pelo CPC e equivalente à norma internacional 
IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior 
da referida norma, CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17. O 
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único 
modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos 
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reco-
nhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” 
(por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, 
arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um 
arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamen-
tos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o 
ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os 
arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre 
o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de 
uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento
na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo 
do arrendamento ou uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento 
como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do 
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com
o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos
de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora para 
períodos anuais iniciados a partir de 01/01/2019, exige que os arrendatários e 
os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no 
CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) utilizando a aborda-
gem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma para contratos 
que foram anteriormente identificados como arrendamentos que utilizam o CPC 
06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrenda-

mento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma a contratos que 
não tenham sido previamente identificados como contratos que contenham um 
arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará por utilizar as 
isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se 
encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrenda-
mento cujo ativo objeto seja de baixo valor. Estamos em processo avançado de 
avaliação dos efeitos da adoção e, atualmente, acreditamos que os efeitos mais 
significativos se relacionam com o reconhecimento de passivos operacionais, em 
contrapartida ao reconhecimento de ativos de direito de uso.Melhorias anuais - 
Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As alterações esclarecem 
que as consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas 
mais diretamente a transações ou eventos passados que geraram lucros dis-
tribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece 
as consequências do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros 
resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade 
originalmente reconheceu estas transações ou eventos passados. Embora o 
CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasileira 
essa melhoria não é aplicável à Companhia. • Interpretação IFRIC 23 - Incerteza 
sobre o tratamento do imposto de renda - A Interpretação (ainda sem corres-
pondência equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como 
ICPC 22) trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em 
que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 
12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui espe-
cificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos 
tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se 
a entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as 
suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários 
pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo 
fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários 
extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as 
mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera 
cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou 
mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor 
prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais ini-
ciados a partir de 01/01/2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções 
de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar 
em vigor. 4. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários:

2018 2017
Caixa e bancos 1.965 2.290
Aplicação financeira 616 970

2.581 3.260
Caixa e equivalentes de caixa 1.965 2.290
Títulos e valores mobiliários 616 970
As aplicações financeiras referem-se a fundo de investimento não exclusivo, 
emitidas por instituições financeiras de primeira linha, sendo substancialmente 
remuneradas em média com base em 98,21% da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário - CDI (100,20% no exercício de 2017). 
5. Contas a receber: 2018 2017
Cartão de crédito, débito e Internet 802 941
Serviço de publicidade 279 559
Demais contas a receber 102 119
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (160) (160)

1.023 1.459
O saldo do contas a receber em 31/12/2018 possui vencimento até 90 dias.
6. Imobilizado

Taxas 2017
Movimentação do 

ano 2018
anuais de 
deprecia-

ção
Líqui-

do
Aqui-
sição Baixa

Depre-
ciação

Líqui-
do

Móveis e utensílios 10% 2.248 89 - (326) 2.011
Máquinas e equipamentos 10% 1.486 133 (6) (473) 1.140
Benfeitorias em imóveis de 

terceiros (*) 3.084 807 - (436) 3.455
Total 6.818 1.029 (6) (1.235) 6.606

Taxas 2016
Movimentação do 

ano 2017
anuais de 
deprecia-

ção
Líqui-

do
Aqui-
sição Baixa

Depre-
ciação

Líqui-
do

Móveis e utensílios 10% 2.014 830 (33) (563) 2.248
Máquinas e equipamentos 10% 1.916 196 (18) (608) 1.486
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros (*) 3.325 361 - (602) 3.084
Total 7.255 1.387 (51) (1.773) 6.818
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos cinemas.
Em 31/12/2018 e 2017, não existem bens dados em garantia. A Administra-
ção não identificou mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência 
tecnológica, bem como evidências de que os ativos utilizados em suas 
operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e 
financeiro, e concluiu que, em 31/12/2018 e 2017, não existia necessida-
de de registrar qualquer provisão para perda em seus ativos imobilizados.
7. Intangível:

Taxas
anuais

de
amorti-

zação

2016
Movimentação

do ano 2017
Movimentação

do ano 2018
Lí-

qui-
do

Aqui-
sição

Amor-
tização

Lí-
qui-

do
Aqui-
sição

Amor-
tização

Lí-
qui-

do
Cessão de direito 
de uso de estru-
tura de shopping 
center 10% 142 - (131) 11 - (11) -
Implantação de 
sistemas e método 
(*) 10% 97 16 (26) 87 9 (23) 73

239 16 (157) 98 9 (34) 73
(*) Aquisição, implantação e atualização dos módulos de sistema operacional.
8. Contas a pagar 2018 2017
Fornecedores de filmes 829 790
Aluguéis a pagar 395 411
Fornecedores de mercadorias para revenda 122 143
Direitos autorais - 58
Outras contas a pagar 343 523
Total 1.689 1.925
9. Partes relacionadas 2018 2017
Empresa Cinemas São Luiz S.A.

Conta corrente 93 (26)
Contas a pagar (140) (158)

Total (47) (184)
Partes relacionadas ativo 93 -
Partes relacionadas passivo (140) (184)
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como 
segue:

2018 2017
Receita Despesa Receita Despesa

Empresa Cinemas São Luiz S.A.
Prestação de serviços administrativos - (1.432) - (1.576)
Venda de imobilizado - - 30 -

- (1.432) 30 (1.576)
As operações com partes relacionadas são efetuadas em condições pactuadas 
entre as partes, aprovadas pelos órgãos da Administração competentes. Os 
saldos apresentados como contas correntes não incidem juros nem atualização 
monetária, os quais tampouco possuem data de vencimento. Esses valores 
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encontram-se classificados segundo as expectativas de sua realização/liquida-
ção. Remuneração da administração - A remuneração dos administradores, 
responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da Compa-
nhia, está composta por honorários, no montante de R$57 no exercício findo 
em 31/12/2018 (R$56 no exercício findo em 31/12/2017). A Companhia não 
concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho 
ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados.
10. Impostos e contribuições a recolher: 2018 2017
Imposto de renda 242 243
Contribuição social sobre o lucro 91 95
Cofins 246 283
ISS 67 71
PIS 53 61
ICMS 21 20
Outros 34 36

754 809
Imposto de renda e contribuição social - Os valores de imposto de renda e contri-
buição social que afetaram o resultado do exercício são demonstrados como segue:

2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 6.709 5.980
Alíquota nominal 34% 34%

2.281 2.033
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil
Adição de despesas e custos não dedutíveis 69 95
Exclusão referente provisão adicionada em período 
anterior (68) (17)
Outros (64) (61)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva 2.218 2.050
Alíquota efetiva - % 33% 34%
11. Receita diferida: 2018 2017
Veiculação de marcas (a) 1.170 1.997
Receita antecipada de publicidade (b) 91 46
Venda de ingressos 5

1.266 2.043
Passivo circulante 922 872
Passivo não circulante 344 1.171

1.266 2.043
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a
recebimentos antecipados de parceiros para concessão de desconto no valor 
dos ingressos e/ou “combos” vendidos nas bombonieres sob determinadas
condições para os clientes de seus parceiros. Os montantes recebidos anteci-
padamente são reconhecidos como receita diferida, reconhecidos no resultado 
do exercício linearmente conforme vigência dos contratos. (b) A receita ante-
cipada de publicidade é composta por recursos recebidos a título de adianta-
mento de veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O reco-
nhecimento no resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição.
12. Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais en-
volvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A 
Administração possui um sistema de monitoramento de suas ações judiciais e 
administrativas conduzido por departamento jurídico próprio e por advogados 
externos. A Administração, com base em informações de seus assessores 
jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações 
trabalhistas, com base nas experiências anteriores referentes às quantias 
reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado suficiente, para cobrir 
as perdas prováveis com as ações em curso. A provisão para contingências 
cível é de R$47 em 31/12/2018 e 2017.  Adicionalmente, com base na ava-
liação dos consultores jurídicos, a Companhia possui o montante de R$619 
(R$537 em 31/12/2017) referentes a processos cíveis e trabalhistas conside-
rados como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida.
13. Patrimônio líquido: Em 31/12/2018 e 2017, o capital autorizado, subscrito e
integralizado da Companhia, está representado por 2.400 ações nominativas e 
no valor nominal de R$2,08333 dividida entre seus acionistas conforme abaixo:

2018 e 2017
Quantidade de 

ações %
Empresa Cinemas São Luiz S.A. 864 36%
Acionistas pessoas físicas 1.536 64%

2.400 100%
a) Reserva legal - A reserva legal é calculada com base em 5% da parcela re-
manescente do lucro líquido da Companhia, de acordo com o Art. 193 da Lei nº
6.404/76. A Companhia ultrapassou o limite máximo de 20% em setembro de 2017.
Capital social 5.000
Limite da reserva legal (20%) 1.000
b) Dividendos - Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos obri-
gatórios não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos
termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas pela 
Assembleia Geral.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 4.491 3.930
Reserva legal - (129)
Base de cálculo dos dividendos 4.491 3.801
Distribuição no ano em curso (3.846) (3.283)
Dividendos adicionais propostos pela Adminis-
tração 645 518
Durante o exercício de 2018 foram pagos R$518 de dividendos adicionais 
propostos em 2017 e R$3.846 sob a forma de antecipação de dividendos sobre 
o resultado do exercício de 2018. A antecipação foi devidamente aprovada
conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada em 10/01/2018.
14. Receita operacional, líquida:

2018 2017
Receita bruta
Bilheteria 24.356 26.610
Venda de mercadorias 9.493 9.557
Veiculação de publicidade 2.089 3.553
Eventos 223 175

36.161 39.895
Impostos sobre receitas e outras deduções (3.893) (4.259)
Receita operacional, líquida 32.268 35.636
15. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:

2018 2017
Locação de filmes 10.614 11.992
Aluguel, condomínio e taxas 4.666 4.904
Salários, encargos e benefícios 3.495 3.530
Depreciação e amortização (*) 1.133 1.728
Custo das mercadorias vendidas 1.618 1.677
Manutenção 1.520 1.583
Outros 1.976 2.776

25.022 28.190
(*) Apresentado líquido dos créditos de PIS e COFINS.
16. Despesas gerais e administrativas: 2018 2017
Serviços prestados 1.499 1.652
Honorários de diretoria 57 57
Depreciação e amortização 20 25
Outras despesas administrativas 82 103

1.658 1.837
17. Outras receitas (despesas) operacionais: 2018 2017
Recuperação de créditos de pis e cofins (*) 1.424 -
Serviço com consultoria (723) -
Multa por atraso de obrigações acessórias (289) -
Baixa de ativos (5) (51)
Outras receitas (despesas) operacionais (130) 220

277 169
(*) No exercício de 2018 a Companhia obteve restituição de valores pagos a 
maior nos anos calendários de 2012 a 2015 de PIS e Cofins não cumulativo. 

Os valores restituído e homologado pela Receita Federal atualizado foram 
R$ 2.222 (R$ 1.424 de principal e R$ 798 de atualização monetária). A atua-
lização monetária está sendo apresentada na linha de resultado financeiros. 
18. Receita (despesas) financeiras:

2018 2017
Despesas financeiras

Juros (8) (3)
Descontos concedidos (10) (10)
IOF (1) -

(19) (13)
Receitas financeiras

Rendimento sobre aplicações financeiras 53 207
Juros ativos 798 6
Descontos recebidos 12 2

863 215
Resultado financeiro líquido 844 202
19. Instrumentos financeiros: Estes instrumentos são administrados
por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade
e minimização de riscos. A Companhia não efetuou aplicações de ca-
ráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.
19.1. Gestão de risco financeiro - A Companhia está exposta a riscos ine-
rentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de
mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se: a) Risco de 
crédito -  risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A 
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais
(principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito da Com-
panhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem essencialmente junto
às principais administradoras de cartões de crédito que possuem excelentes
níveis de classificação de risco e da pulverização de sua carteira de clientes de 
publicidade. b) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é efetuada pelo 
departamento financeiro da Companhia, que monitora as previsões contínuas 
das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que a mesma tenha 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão
leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia e
cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 19.2.
Estimativa do valor justo - Os saldos em conta corrente mantidos em bancos 
têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. As aplicações
financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, cuja remuneração 
é equivalente às taxas praticadas no mercado financeiro. Pressupõe-se que
os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 
estejam próximos de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados 
pelos seus correspondentes valores contratuais. 20. Cobertura de seguros: A
Companhia adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujei-
tos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As
apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia 
considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras empre-
sas de dimensão semelhante operando no setor e estão detalhadas abaixo:

Limite máximo de indeni-
zação em 31/12/2018

Riscos operacionais (compreensivo empresarial) 24.600
21. Compromissos: A Companhia possui compromissos assumidos com ter-
ceiros referentes à locação de imóveis das unidades localizadas em shopping 
centers, que preveem uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as
vendas, e/ou um valor mínimo, sendo a obrigação mensal da Companhia, pagar
o maior valor entre ambos. Adicionalmente, a Companhia possui compromisso 
assumido com a empresa DGT Serviços de Monitoramento Ltda referente a
locação de equipamentos cinematográficos.

Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Maria Thereza de Lamare; 
Marcus Portella Abud; Luis Antonio Ribeiro Pinto; Beatriz Severiano Ribeiro 

de Saules. Gerente de Contabilidade: Francisco de Assis Andrade
Contador - CRC/RJ 072.582/O-0
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Indefinição econômica faz confiança  
do consumidor recuar 4,3% em abril

Dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revelam que depois 
de alcançar a marca dos 49,0 
pontos em janeiro e feverei-
ro, o Indicador de Confiança 
do Consumidor fechou abril 
com 46,9 pontos - uma que-
da de 4,3% na comparação 
com os dados do início do 
ano. Na comparação anual, 
entretanto, a confiança se 
mantém em maior nível ante 
o mesmo período de 2018, 
quando o índice era de 42.

A escala do indicador va-
ria de zero a 100, sendo que 
resultados acima de 50 pon-
tos mostram uma percepção 
mais otimista do consumi-
dor.

Na avaliação do atual ce-
nário econômico, a percepção 
dos entrevistados continua 
ruim ou muito ruim: a maioria 
(61%) enxerga o momento da 
economia de forma negativa. 
Apenas 7% acham que a situ-
ação é boa ou muito boa - um 
número baixo, mas que repre-
senta uma melhora significati-
va quanto a abril do ano pas-
sado, quando o percentual era 
de 2%. As principais razões 
apontadas são desemprego 
elevado (67%), aumento dos 
preços (60%), alta na taxa de 
juros (33%) e menor poder de 
compra do consumidor (18%).

Com relação à vida finan-
ceira, a percepção dos consu-
midores também é negativa, 
embora um pouco melhor do 
que a avaliação da economia. 
Para 38% dos brasileiros sua 
situação é considerada ruim 
e somente 13% disseram ser 
boa. Para os que têm uma 
visão pessimista, o motivo 
mais citado (53%) é o alto 
custo de vida. O desempre-
go aparece em segundo lugar 
(42%), ao passo que 26% 
culpam a queda da renda fa-
miliar.

Para o presidente da 
CNDL, José César da Cos-
ta, a lenta recuperação da 
economia segue impactan-
do o bolso do consumidor e 
acaba refletindo o quadro de 
menor confiança. “Para que 
a retomada da confiança se 
consolide, será preciso que 
o consumidor sinta alguma 

melhora no momento atual, 
com o aumento da oferta de 
vagas de emprego e o avanço 
da sua renda”, analisa.

A sondagem procurou 
saber o que os brasileiros 
esperam sobre o futuro da 
economia e de suas finanças. 
Segundo o levantamento, 
26% dos brasileiros estão oti-
mistas com a economia para 
os próximos meses - percen-
tual que chegou a 39% em 
fevereiro passado. Já 43% se 
mantêm neutros, ou seja, não 
acham que as condições eco-
nômicas do país estarão me-
lhores ou piores daqui seis 
meses. Enquanto 26% disse-
ram estar pessimistas. Os nú-
meros mostram clara divisão 
sobre o futuro da economia.

Entre os que apostam na 
retomada da economia, 32% 
atribuem a uma maior estabi-
lidade política e outros 32% 
ao fato de concordarem com 
as medidas econômicas anun-
ciadas pelo governo. Para 
25%, essa expectativa positiva 
deve-se à percepção de que as 
pessoas estão mais otimistas 
com os rumos da economia e 
outros 25% não souberam di-
zer ao certo a razão.

Quando questionados 
sobre o que esperam para 
os próximos seis meses em 
relação às suas finanças, 
seis em cada 10 brasileiros 
(63%) acham que sua vida 
financeira vai melhorar, con-
tra apenas 9% que acreditam 
em uma piora. Há ainda 22% 
de entrevistados neutros. A 
maioria (38%) dos otimis-
tas com as próprias finanças 
acredita em uma melhora 
das condições econômi-
cas do país, enquanto 28% 
acham que conseguirão um 
novo emprego ou aumento 
de salário, 24% não soube-
ram explicar a razão desse 
otimismo e 22% dizem que 
estão administrando melhor 
o próprio dinheiro.

Custo de vida

Com 13,4 milhões de de-
sempregados, o país enfrenta 
um de seus maiores desafios 
e a falta de oportunidades 
no mercado de trabalho tem 
sido uma das grandes preo-
cupações dos brasileiros. Os 

dados do indicador revelam 
que 41% dos brasileiros que 
trabalham temem, em algum 
grau, serem demitidos, ante 
26% que disseram ter um 
medo baixo e 33% não ter 
esse risco.

A maior parte dos consu-
midores, independentemente 
de estar empregados, acre-
dita que as oportunidades 
de emprego nos próximos 
seis meses estarão no mes-
mo nível de hoje (39%). Já 
33% acham que as chances 
de uma nova colocação se-
rão maiores e 15% acreditam 
que serão menores.

De acordo com a sonda-
gem, o que mais tem pesado 
na vida financeira familiar é 
o custo de vida, ponto cita-
do por pouco mais da meta-
de (51%) dos entrevistados. 
Desde o início do ano passa-
do, essa tem sido a principal 
queixa dos brasileiros. Em 
seguida aparece o desempre-
go (24%), o endividamento 
(11%) e a queda dos rendi-
mentos (8%).

Em uma avaliação sobre 
aumento dos preços, a acele-
ração da inflação observada 
nos últimos meses já pode 
ser sentida. Para 65%, a in-
flação cresceu nos últimos 
três meses, enquanto 20% 
disseram que permaneceu 
estável. Produtos vendidos 
em supermercado foram os 
que mais se notaram aumen-
to de preços, com 89% das 
menções. Já 84% citaram 
alta no valor dos combustí-
veis e outros 85% destaca-
ram o valor da conta de água 
e luz. Já 83% citaram o preço 
dos remédios.

Foram entrevistados 800 
consumidores, a respeito de 
quatro questões principais: 
1) a avaliação dos consumi-
dores sobre o momento atual 
da economia; 2) a avaliação 
sobre a própria vida finan-
ceira; 3) a percepção sobre 
o futuro da economia e 4) a 
percepção sobre o futuro da 
própria vida financeira. O 
Indicador e suas aberturas 
mostram que há confiança 
quando estiverem acima do 
nível neutro de 50 pontos. 
Quando o indicador vier 
abaixo de 50, indica falta de 
confiança.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação dos Senhores as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2018. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

C
o

n
ti

n
u

a

Demonstração do fluxo de caixa (Em milhares de reais)
2018 2017

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social 2.287 1.652
Ajustes por
Depreciação e amortização 415  416 
Provisão para contingências - (10)

2.702 2.058
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber  113 (92)
Partes relacionadas  (11) 10
Estoque  (46) 33
Tributos a recuperar  143 (84)
Outros ativos  (111) (9)
Contas a pagar  26 59
Receita diferida  (366) 782
Imposto de renda e contribuição social pagos  (463) (361)
Outros passivos (95) 14

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.892 2.410
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível (4) (64)
Aumento no saldo de títulos e valores mobiliários 440 (1.245)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento 436 (1.309)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos (2.400) (1.200)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (2.400) (1.200)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (72) (99)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 413 512
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 341 413

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 341 413
Títulos e valores mobiliários 4 805 1.245
Contas a receber 5 339 452
Estoques 122 76
Tributos a recuperar 55 198
Partes relacionadas 7 34 19
Outros ativos circulantes 243 153

Total do ativo circulante 1.939 2.556
Não circulante
Depósitos judiciais 53 32
Imobilizado 6 1.543 1.945
Intangível 27 36

Total do ativo não circulante 1.623 2.013
Total do ativo 3.562 4.569
Passivo
Circulante
Contas a pagar 8  563 537
Partes relacionadas 7  54 50
Impostos e contribuições a recolher 9  259 200
Obrigações sociais e trabalhistas  114 135
Receita diferida 10  364 376
Dividendos a pagar 12  - 323
Outros passivos circulantes 5 90

Total do passivo circulante  1.359 1.711
Não circulante
Receita diferida 10 148 502
Provisão para contingências 11 28 28

Total do passivo não circulante 176 530
Patrimônio líquido 12
Capital 1.000 1.000
Reserva de lucros  1.027 1.328

Total do patrimônio líquido 2.027 2.328
Total do passivo e patrimônio líquido 3.562 4.569

Demonstração do resultado (Em milhares de reais)
Nota 2018 2017

Receita operacional líquida 13 11.042 11.500
Custo dos serviços prestados e das mercadorias 
vendidas 14 (8.503) (9.278)
Lucro bruto 2.539 2.222
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 15 (621) (651)
Outras 16 (119) 10

Resultado antes do resultado financeiro 1.799 1.581
Receitas financeiras 17 490 75
Despesas financeiras 17 (2) (4)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social 2.287 1.652
Imposto de renda e contribuição social 9 (511) (360)
Lucro líquido do exercício 1.776 1.292

Demonstração do resultado abrangente (Em milhares de reais)
2018 2017

Lucro líquido do exercício 1.776 1.292
Resultado abrangente 1.776 1.292

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Reserva de lucros

Nota

Ca-
pital 

social
Reserva

legal

Divi-
dendos

adicionais 
propostos

Lucros 
acumu-

lados

Total do 
patri-

mônio
líquido

Saldos em 31/12/2016 1.000 200 1.122 - 2.322
Lucro líquido do 
exercício - - - 1.292 1.292
Distribuição de lucros 12 - - (963) - (963)
Dividendos mínimos 
obrigatórios 12 - - - (323) (323)
Retenção de lucros 12 - - 969 (969) -
Saldos em 31/12/2017 1.000 200 1.128 - 2.328
Lucro líquido do 
exercício - - - 1.776 1.776
Distribuição de lucros 12 - - (1.128) (949) (2.077)
Retenção de lucros 12 - - 827 (827) -
Saldos em 31/12/2018 1.000 200 827 - 2.027

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: SR São Paulo Cinemas S.A. (“Companhia”) é uma
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Praça Mahatma Gandhi nº 
02, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. A Companhia atua na 
área cinematográfica através da exploração, exibição e programação de filmes
cinematográficos e, em complemento às atividades de entretenimento, explora
também a comercialização de comestíveis (“bomboniere”) e a veiculação publi-
citária nas salas de exibição. A Companhia possui 6 salas cinematográficas em
São Paulo.2. Base de preparação e apresentação das demonstrações finan-
ceiras: A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações fi-
nanceiras pela Administração aconteceu em 14/05/2019. Desta forma, estas
demonstrações financeiras consideram os eventos subsequentes que pudessem
ter efeito sobre as mesmas até a referida data. As demonstrações financeiras
para os exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 foram elaboradas com base nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) 
e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. A preparação das
demonstrações financeiras requer o uso de premissas e estimativas por parte
da Administração da Companhia que impactam os saldos ativos e passivos.
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas
relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventual-
mente podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível
de julgamento e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as demons-
trações financeiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamen-
to probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas 
estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano. As
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como
base de valor, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados
pelo valor justo). 3. Resumo das principais políticas contábeis: a) Julgamen-
tos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos - A prepara-
ção das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo,
a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afe-
tado em períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida útil dos ativos imobili-
zado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intan-
gível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes
ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no
mercado consumidor podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - A Adminis-
tração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor
contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de de-
terminada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o
valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Companhia a avaliação
considerou seu complexo cinematográfico como unidade geradora de caixa. Na
estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos 
impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade gerado-
ra de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com 
base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas,
entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à 
venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço 
de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas - A
Companhia está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo
assuntos que advém do curso normal das atividades de seus negócios. A Com-
panhia registrou provisões, as quais envolvem considerável julgamento por
parte da Administração, como resultado de um acontecimento passado, é pro-
vável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja ne-
cessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do 
montante dessa obrigação. A avaliação da probabilidade de perda inclui a ava-
liação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dis-
poníveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões
são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tri-
bunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. Os fundamentos e
natureza da provisão para contingências estão descritos na Nota 11. b) Ativos e 
passivos financeiros - A Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 – Ins-
trumentos Financeiros, a partir de 01/01/2018, relativos a classificação e men-
suração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento
de perdas por redução ao valor recuperável. Ativos financeiros: Classificação e
mensuração - Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram
a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor
justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias
existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis 
e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconheci-
mento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do
modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 01/01/2018
a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros da seguinte forma:
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos
para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao
valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados
ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são
reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classifi-
cado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimen-
to de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusiva-
mente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. 
Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qual-
quer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida 
através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo 
quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recupe-
rável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o modelo de
“perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito 
esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patri-
moniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhe-
cidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa
(desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um tercei-
ro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi-
nanceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer partici-
pação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros
transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. Passivos finan-
ceiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio
do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor
justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo emprésti-
mos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente representados 
por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e são ava-
liados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de
aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas depreciações
acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração 
a vida útil econômica desses bens. Um item de imobilizado é baixado quando
vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso 
ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como 
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são 
incluídos na demonstração dos resultados, no exercício em que o ativo for bai-
xado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são
revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, 
quando for o caso. e) Provisão para recuperação de ativos - A Administração
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecno-

lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão no resultado do exercício para deterio-
ração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor contábil de 
um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo 
o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda, quando disponível. O
valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base no preço 
de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa 
de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital
para a unidade geradora de caixa. f) Outros ativos e passivos - Um ativo é reco-
nhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensura-
do com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passa-
do, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo, e 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. g) Ajustes a valor presente - Os
ativos e passivos monetários de circulantes e não circulantes são ajustados pelo 
seu valor presente, e os de curto prazo, somente quando o efeito é considerado 
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O
ajuste ao valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa
contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respecti-
vos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas 
e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de 
reconhecê-los em conformidade com o regime de competência. Posteriormente, 
esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no
resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação 
aos fluxos de caixa contratuais. Os adiantamentos recebidos em dinheiro,
classificados como receita diferida, não estão sujeitos ao ajuste a valor presen-
te. A Companhia não ajustou seus outros ativos e passivos por considerar os
efeitos irrelevantes. h) Apuração dos resultados - O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. • As receitas 
de serviços são mensuradas com base no valor justo da contraprestação rece-
bida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, 
sendo registrada no momento da prestação dos serviços. Os valores recebidos 
por publicidade não veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não utili-
zados são registrados como receita diferida. • As receitas com a venda de
mercadorias são mensuradas com base no valor justo da contraprestação re-
cebida da venda efetiva de alimentos e bebidas, excluindo descontos, abati-
mentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento
da entrega do produto. • As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo 
método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. i)
Tributação - As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Receitas 
com venda 
de ingres-

sos

Receitas
com bom-

boniere

Receitas 
com 

publici-
dade

Contribuição para o Programa de 
Integração Social PIS 1,65% 1,65% 1,65%
Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social

CO-
FINS 7,6% 7,6% 7,6%

Imposto sobre serviço de qualquer 
natureza ISS 5% - -
Imposto sobre circulação de  
mercadoria ICMS - 3,2% -
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e CO-
FINS. Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente 
com o ISS, reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados. 
A tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), com-
preendendo os impostos correntes e diferidos, que são calculados com base 
nos resultados tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas 
datas dos balanços, sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre 
o lucro contábil ajustado (15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional
de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses); e (ii)
CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. As inclusões
ao lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis ou exclusões
de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração
do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. O
imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos no 
passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes
antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações
financeiras. j) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apre-
sentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) - Demonstração dos
Fluxos de Caixa. k) Normas e interpretações novas e revisadas - Novas normas
aplicadas a partir de 01/01/2018: CPC 47 – Receita de contrato com clientes:
a Companhia identificou os contratos, as obrigações de desempenho e o seu
momento de satisfação, determinou o preço da transação e a alocação do preço 
da transação e aplicou os requerimentos deste CPC, a partir de 01/01/2018 no 
reconhecimento da receita. Segue quadro com principais impactos da adoção:
Classificação anterior Classificação atual Valor em 2018

Veiculação de publicidade Bilheteria 433
Veiculação de publicidade Eventos 7
CPC 48 - Instrumentos Financeiros: conforme mencionado na nota 3.b, a Com-
panhia aplicou os requerimentos deste CPC, a partir de 01/01/2018, relativos a 
classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração 
e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. Segue quadro 
com principais impactos da adoção:

Classificação CPC 38 Classificação CPC 48
Ativos financeiros:
Bancos Custo amortizado Custo amortizado
Títulos e valores 
mobiliários

Valor justo por meio do 
resultado

Valor justo por meio do 
resultado

Depósitos vinculados
Empréstimos e 
recebíveis Custo amortizado

Passivos financeiros:

Fornecedores

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Empréstimos e 
financiamentos

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Outros passivos 
financeiros ao custo 
amortizado

Novas normas aplicáveis a partir de 01/01/2019: CPC 06 (R2) – Operações de 
arrendamento mercantil: emitido pelo CPC e equivalente à norma internacional 
IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior 
da referida norma, CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17. O 
CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apre-
sentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os 
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo 
de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros 
nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento 
para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, 
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos 
com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o 
arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de 
arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o 
prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reco-
nhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento 
e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os arrendatários também 
deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados 
eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento ou uma mudança 
nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um 
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário 
reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste 
ao ativo de direito de uso. Não há alteração substancial na contabilização dos 
arrendadores com base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização atual de 
acordo com o CPC 06 (R1). Os arrendadores continuarão a classificar todos os 
arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), 
distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 
06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/2019, exige 
que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes 
do que as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o CPC 06 (R2) 
utilizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma 
para contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que 
utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações 
de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma a 
contratos que não tenham sido previamente identificados como contratos que 
contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optará 
por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento 
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos 
de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. Estamos em processo 
avançado de avaliação dos efeitos da adoção e, atualmente, acreditamos que 
os efeitos mais significativos se relacionam com o reconhecimento de passivos 
operacionais, em contrapartida ao reconhecimento de ativos de direito de uso.
Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o lucro - As 
alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre divi-
dendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados 
que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, 
a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos 

no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o 
lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou eventos 
passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13, pela legislação 
tributária brasileira essa melhoria não é aplicável à Companhia. • Interpretação 
IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de renda - A Interpretação 
(ainda sem correspondência equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que 
será emitida como ICPC 22) trata da contabilização dos tributos sobre o ren-
dimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que 
afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito 
da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas 
associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especifi-
camente o seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos tributários incertos 
separadamente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao exame dos 
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina 
o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados,
créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade
considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve determinar se 
considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com 
um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que
melhor prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais 
iniciados a partir de 01/01/2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções 
de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir da data em que entrar 
em vigor. 4. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários:

2018 2017
Caixa e bancos 341 413
Aplicações financeiras 805 1.245

1.146 1.658
Caixa e equivalentes de caixa 341 413
Títulos e valores mobiliários 805 1.245
As aplicações financeiras referem-se a fundo de investimento não exclusivo, 
emitidas por instituições financeiras de primeira linha, sendo substancialmente 
remuneradas em média com base em 98,21% da variação do Certificado de De-
pósito Interbancário - CDI (100,14% no exercício de 2017). 5. Contas a receber:

2018 2017
Serviço de publicidade 46 130
Cartão de crédito, débito e Internet 267 295
Demais contas a receber 43 44
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (17) (17)

339 452
O saldo do contas a receber em 31/12/2018 possui vencimento até 90 dias.
6. Imobilizado:

Taxas 2017 Movimentação do ano 2018
anuais de 
deprecia-

ção Líquido Aquisição
Deprecia-

ção Líquido
Móveis e utensílios 10% 570 4 (98) 476
Máquinas e 
equipamentos 10% 265 - (107) 158
Benfeitorias em imóveis 
de terceiros (*) 1.110 - (201) 909

1.945 4 (406) 1.543
Taxas 2016 Movimentação do ano 2017

anuais de 
deprecia-

ção Líquido Aquisição
Deprecia-

ção Líquido
Móveis e utensílios 10% 668 1 (99) 570
Máquinas e 
equipamentos 10% 319 53 (107) 265
Benfeitorias em imóveis 
de terceiros (*) 1.311 - (201) 1.110

2.298 54 (407) 1.945
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos 
cinemas.
Em 31/12/2018 e 2017, não existem bens dados em garantia. A Administra-
ção não identificou mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescên-
cia tecnológica, bem como evidências de que os ativos utilizados em suas 
operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e 
financeiro, e concluiu que, em 31/12/2018 e 2017, não existia necessida-
de de registrar qualquer provisão para perda em seus ativos imobilizados. :
7. Partes relacionadas 2018 2017
Conta corrente - Empresa Cinemas São Luiz S.A. 34 19
Contas a pagar - Empresa Cinemas São Luiz S.A. (54) (50)
Total (20) (31)
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como 
segue:

2018 2017

Receita
Despe-

sa Receita Despesa
Empresa Cinemas São Luiz S.A. - 
prestação de serviços administrativos - (498) - (518)

- (498) - (518)
As operações com partes relacionadas são efetuadas em condições pactu-
adas entre as partes, aprovadas pelos órgãos da Administração competen-
tes. Os saldos apresentados como contas correntes não incidem juros nem 
atualização monetária, os quais tampouco possuem data de vencimento. 
Esses valores encontram-se classificados segundo as expectativas de sua 
realização/liquidação. Remuneração da administração - A remuneração 
dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das 
atividades da Companhia, está composta por honorários, no montante de 
R$34 no exercício findo em 31/12/2018 e 2017. A Companhia não concede 
benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou 
outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados.
8. Contas a pagar: 2018 2017
Fornecedores de filmes 256 243
Aluguéis a pagar 128 140
Fornecedores de mercadorias para revenda 45 44
Direitos autorais - 19
Outras contas a pagar 134 91

563 537
9. Impostos e contribuições a recolher: 2018 2017
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 85 34
Cofins 98 92
ISS 36 39
PIS 21 20
Outros 19 15

259 200
Imposto de renda e contribuição social - Os valores de imposto de renda e con-
tribuição social que afetaram o resultado do exercício são demonstrados como segue:

2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.287 1.652
Alíquota nominal 34% 34%

778 562
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil
Adição de despesas e custos não dedutíveis 28 10
Compensação de prejuízo fiscal (233) (168)
Exclusão referente provisão adicionada em período 
anterior (29) (13)
Outros (33) (31)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva 511 360
Alíquota efetiva - % 22% 22%
Em 31/12/2018 e 2017, a Companhia apresenta prejuízos fiscais e bases ne-
gativas de contribuição social sobre o lucro a serem compensados com lucros 
tributáveis futuros, conforme demonstrado a seguir:

2018 2017
Prejuízos fiscais acumulados 723 1.409
Base negativa de contribuição social acumulada 723 1.409
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social possam ser registrados indefinidamente para serem utiliza-
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dos para compensar lucros tributáveis futuros. No entanto, a legislação fiscal 
promulgada em 1995 limita a utilização de carregamento de prejuízos fiscais 
em um determinado ano a 30% do lucro tributável. A Companhia não registrou o 
imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, sobre prejuízos fiscais 
e base negativa e diferenças temporárias.
10. Receita diferida: 2018 2017
Veiculação de marcas (a) 502 856
Receita antecipada de publicidade (b) 9 22
Venda antecipada de ingressos 1 -

512 878
Passivo circulante 364 376
Passivo não circulante 148 502

512 878
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a
recebimentos antecipados de parceiros para concessão de desconto no valor
dos ingressos e/ou “combos” vendidos nas bombonieres sob determinadas
condições para os clientes de seus parceiros. Os montantes recebidos an-
tecipadamente são reconhecidos como receita diferida, reconhecidos no
resultado do exercício linearmente conforme vigência dos contratos. (b) A
receita antecipada de publicidade é composta por recursos recebidos a título de 
adiantamento de veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O
reconhecimento no resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição. 
11. Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e
processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais envolvendo 
questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração
possui um sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas 
conduzido por departamento jurídico próprio e por advogados externos. A Admi-
nistração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das 
demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas
experiências anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, 
em montante julgado suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em
curso. O saldo de R$28 de provisão para contingências em 31/12/2018 e 2017,
refere-se a contingências trabalhistas. Adicionalmente, com base na avaliação dos 
consultores jurídicos, a Companhia possui montante de aproximadamente R$274
em 31/12/2018 (R$140 em 31/12/2017) referentes a processos trabalhistas con-
siderados como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida.

Movimentação
Saldo em 31/12/ 2016 38
Baixa (15)
Adições 5
Saldo em 31/12/2017 e 2018 28
12. Patrimônio líquido: Em 31/12/2018 e 2017, o capital autorizado, subscrito
e integralizado da Companhia, está representado por 11.800 ações nominativas 
e sem valor nominal e indivisíveis, sendo 4.000 ações ordinária e 7.800 ações 
preferenciais, dividida entre seus diversos acionistas conforme abaixo:

2018 e 2017
Quantidade de ações %

Empresa Cinemas São Luiz S.A. 8.260 70
Acionistas (pessoas físicas) 3.540 30

11.800 100
a) Reserva legal - A reserva legal é calculada com base em 5% da parcela
remanescente do lucro líquido da Companhia, que não excederá de 20% (vinte
por cento) do capital social, de acordo com o Art. 193 da Lei n° 6.404/76. Em
31/12/2015 a Companhia atingiu o limite máximo de 20%.
Capital social 1.000
Limite da reserva legal (20%) 200
b) Dividendos - O cálculo do dividendo mínimo obrigatório para o exercício findo
em 31/12/2018 pode ser assim demonstrado:

2018 2017
Lucro líquido do exercício (base de cálculo dos dividendos) 1.776 1.292
Dividendo obrigatório (25%) 444 323
Dividendo adicional proposto 1.332 969
Em 2018 a Companhia distribuiu parte dos lucros adicionais propostos. As dis-
tribuições de dividendos adicionais propostos são realizadas quando apurada a 
existência de recursos financeiros disponíveis.

2018 2017
Dividendo adicional proposto em 2015 - 410
Dividendo adicional proposto em 2016 159 712
Dividendo adicional proposto em 2017 969 969
Dividendo adicional proposto em 2018 1.332 -

2.460 2.091
Distribuição no ano em curso proveniente de saldo de 
reserva (1.633) (963)
Lucros disponíveis 827 1.128
13. Receita operacional, líquida:

2018 2017
Receita bruta
Bilheteria 8.698 9.028
Venda de mercadorias 2.595 2.442
Veiculação de publicidade 996 1.503
Eventos 292 139

12.581 13.112
Impostos sobre receitas e outras deduções (1.539) (1.612)

11.042 11.500
14. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:

2018 2017
Locação de filmes 3.528 3.808
Aluguel, condomínio e taxas 1.815 1.873
Salários, encargos e benefícios 1.149 1.224
Manutenção 653 615
Custo das mercadorias vendidas (*) 474 490
Concessionárias de serviços públicos 334 310
Depreciação e amortização (*) 370 370
Direitos autorais 94 222
Anúncio na mídia 8 12
Outros 78 354

8.503 9.278
(*) Apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
15. Despesas gerais e administrativas: 2018 2017
Serviços prestados 526 548
Editais e publicações 27 28
Honorários de diretoria 34 34
Depreciação e amortização 7 9
Outras despesas administrativas 27 32

621 651
16. Outras receitas (despesas) operacionais:

2018 2017
Recuperação de créditos de pis e cofins (*) 882 -
Serviço com consultoria (393) -
Multa por atraso de obrigações acessórias (517) -
Outras receitas (despesas) operacionais (91) 10

(119) 10
(*) No exercício de 2018 a Companhia obteve restituição de valores pagos a maior 
nos anos calendários de 2012 a 2014 de PIS e Cofins não cumulativo. Os valores 
restituído e homologado pela Receita Federal atualizado foram R$ 1.310 (R$ 882 
de principal e R$ 428 de atualização monetária). A atualização monetária está 
sendo apresentada na linha de resultado financeiros.

17. Receitas (despesas) financeiras: 2018 2017
Despesas financeiras
Juros (2) (2)
Descontos concedidos - (2)

(2) (4)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira 57 70
Juros 2 5
Juros ativos pis e cofins 428 -
Descontos 3 -

490 75
Resultado financeiro 488 71
18. Instrumentos financeiros: Estes instrumentos são administrados por meio
de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de 
riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo em deriva-
tivos ou quaisquer outros ativos de riscos. A Companhia está exposta a riscos
inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de 
mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se: a) Risco de 
crédito - O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir 
uma obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais
(principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito da Companhia 
é minimizado em virtude dos recebíveis serem essencialmente junto às principais 
administradoras de cartões de crédito que possuem excelentes níveis de clas-
sificação de risco e da pulverização de sua carteira de clientes de publicidade.
18.1. Gestão de risco financeiro - b) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de
caixa é efetuada pelo departamento financeiro da Companhia, que monitora as
previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que 
a mesma tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa
previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Com-
panhia e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial.
18.2. Estimativa do valor justo - Os saldos em conta corrente mantidos em ban-
cos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. As aplicações 
financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, cuja remuneração
é equivalente às taxas praticadas no mercado financeiro. Pressupõe-se que
os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores
estejam próximos de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados 
pelos seus correspondentes valores contratuais. 19. Cobertura de seguros: A
Companhia adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices 
estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia considera 
que a cobertura de seguros é consistente com as outras empresas de dimensão 
semelhante operando no setor e estão detalhadas abaixo:

Limite máximo de indeni-
zação em 31/12/2018

Riscos operacionais (compreensivo empresarial) 10.200
20. Compromissos: A Companhia possui compromissos assumidos com tercei-
ros referentes à locação de imóvel da unidade localizada em shopping center que 
prevê uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as vendas. Adicionalmen-
te, a Companhia possui compromisso assumido com a empresa DGT Serviços 
de Monitoramento Ltda referente a locação de equipamentos cinematográficos.

Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Maria Thereza de Lamare; 
Beatriz Severiano Ribeiro de Saules.

Gerente de Contabilidade: Francisco de Assis Andrade
Contador CRC/RJ 072.582/O-0
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas,Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para sua apreciação as Demonstrações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 
31/12/2018. A Administração

EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89 / COMPANHIA FECHADA

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 8.964 4.234 10.185 5.426
Títulos e valores mobiliários 4 16.212 30.916 17.494 33.584
Depósito vinculado 4 4.799 5.577 4.799 5.577
Contas a receber 5 5.463 7.251 6.289 8.488
Estoques 2.511 2.459 2.774 2.667
Tributos a recuperar 4.214 5.309 4.364 5.830
Partes relacionadas 6 261 308 140 186
Dividendos a receber 6  - 226   - -
Outros 3.699 2.040 4.293 2.341

Total do ativo circulante 46.123 58.320 50.338 64.099
Ativo não circulante
Partes relacionadas 6 8.800 8.015 8.800 8.015
Deposito judicial 14 4.349 1.853 4.402 1.882
Outros - - 51 51
Investimentos 7 12.699 12.173 10.139 9.091
Imobilizado 8 107.283 120.404 111.832 126.300
Intangível 9 10.014 10.468 10.105 10.583

Total do ativo não circulante 143.145 152.913 145.329 155.922
Total do ativo 189.268 211.233 195.667 220.021
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 10 10.314 8.756 10.314 8.756
Contas a pagar 11 14.423 14.415 16.050 16.265
Partes relacionadas 6 466 325 305 267
Imp. e contribuições a recolher 12 3.632 3.865 4.598 4.878
Obrig. sociais e trabalhistas 5.184 5.153 5.464 5.467
Receita diferida 13 11.422 11.747 12.451 12.802
Dividendos a pagar 15 1.039 1.973 1.039 2.070
Outros 713 968 725 1.138

Total do passivo circulante 47.193 47.202 50.946 51.643
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 45.861 58.620 45.861 58.620
Imp. e contribuições a recolher 12 1.035 2.116 1.538 2.861
Receita diferida 13 4.059 13.798 4.477 15.219
Provisão para contingências 14 2.682 2.268 2.711 2.297

53.637 76.802 54.587 78.997
Patrimônio líquido 15
Capital 5.853 5.800 5.853 5.800
Reserva de capital 173 171 173 171
Reserva de lucros 82.412 81.258 82.412 81.258

88.438 87.229 88.438 87.229
Participação dos acionistas
 não controladores - - 1.696 2.152
Total do patrimônio líquido 88.438 87.229 90.134 89.381
Total do passivo e patrimônio
 líquido 189.268 211.233 195.667 220.021

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 16 241.008 257.815 270.709 289.336
Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas 17 (219.310) (230.557) (243.685) (256.938)
Lucro bruto 21.698 27.258 27.024 32.398
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 18 (19.885) (20.485) (20.096) (20.744)
Resultado de equivalência patrimonial 7 4.998 4.374 2.619 2.827
Outras receitas (despesas) operacionais 19 (525) 11 (879) (488)
Resultado operacional 6.286 11.158 8.668 13.993
Receitas financeiras 20 3.599 3.419 4.572 3.585
Despesas financeiras 20 (6.085) (3.585) (6.122) (4.317)
Lucro antes do imposto de
 renda e da contribuição social 3.800 10.992 7.118 13.261
Imposto de renda e contribuição social 12 366 (3.099) (1.285) (4.337)
Lucro líquido do exercício 4.166 7.893 5.833 8.924
Atribuível aos acionistas controladores 4.166 7.893 4.166 7.893
Atribuível aos acionistas não controladores - - 1.667 1.031

4.166 7.893 5.833 8.924
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício 4.166 7.893 5.833 8.924
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente 4.166 7.893 5.833 8.924

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017 
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Nota
Capital
social

Reser-
va de 
capi-

tal
Reserva

legal
Retenção
de lucros

Lucros
acumula-

dos

Total atri-
buído aos 
acionistas

controlado-
res

Participa-
ção dos 

acionistas
não contro-

ladores

Total do 
patri-

mônio
líquido

Saldos em 31/12/2016 5.800 171 1.160 74.178 - 81.309 3.057 84.366
Lucro líquido do exercício - - - - 7.893 7.893 1.031 8.924
Distribuição de lucros 15 c - - - - (1.973) (1.973) (1.936) (3.909)
Retenção de lucros - - - 5.920 (5.920) - - -
Saldos em 31/12/2017 5.800 171 1.160 80.098 - 87.229 2.152 89.381
Aumento de capital 53 - - - - 53 - 53
Incorporação - 2 - - - 2 - 2
Lucro líquido do exercício - - - - 4.166 4.166 1.667 5.833
Reserva legal - - 11 - (11) - - -
Distribuição de lucros 15 c - - - (1.973) (1.039) (3.012) (2.123) (5.135)
Retenção de lucros - - - 3.116 (3.116) - - -
Saldos em 31/12/2018 5.853 173 1.171 81.241 - 88.438 1.696 90.134

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 3.800 10.992 7.118 13.261
Ajustes por
Depreciação e amortização 19.387 17.745 20.834 19.145
Contingências e outras 414 1.047 414 1.038
Perda por baixa de bens do ativo
 imobilizado baixados 307 896 307 896
Resultado de equivalência patrimonial (4.998) (4.374) (2.619) (2.827)
Provisão (Reversão) para
 devedores duvidosos (151) 145 (151) 145
Juros e encargos financeiros 5.884 3.452 5.884 3.452

24.643 29.903 31.787 35.110
Diminuição (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber 1.939 (758) 2.350 (995)
Partes relacionadas 414 (270) 83 (157)
Tributos a recuperar 1.095 1.396 1.466 1.299
Outros ativos (4.207) (1.644) (4.578) (1.699)
Contas a pagar 8 1.177 (215) 1.521
Obrigações fiscais, sociais e
 trabalhistas 2.495 1.829 2.177 2.865
Receita diferida (10.064) 19.370 (11.093) 21.579
Outras contas a pagar (255) 291 (413) 278
Juros pagos (5.701) (2.793) (5.701) (2.793)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.412) (4.038) (5.068) (5.172)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 6.955 44.463 10.795 51.836
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicação financeira 15.482 (31.730) 16.868 (34.398)
Aquisições de imobilizado e intangível (6.119) (18.514) (6.195) (18.889)
Redução de capital reserva legal em investida - 772 - 772
Aquisição de participação em investida (53) - - -
Dividendos recebidos 4.525 3.706 1.571 1.316
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 13.835 (45.766) 12.244 (51.199)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos - 6.931 - 6.931
Pagamento de empréstimos e financiamentos (11.384) (8.854) (11.384) (8.854)
Integralização de Capital - Incorporação 55 - 55 -
Dividendos pagos (3.946) (2.285) (6.166) (4.195)
Partes relacionadas (785) 3.121 (785) 3.121
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de financiamento (16.060) (1.087) (18.280) (2.997)
Aumento (Diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa 4.730 (2.390) 4.759 (2.360)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.234 6.624 5.426 7.786
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.964 4.234 10.185 5.426

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31/12/2018 E 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Empresa Cinemas São Luiz S.A. e suas controladas
(coletivamente, denominadas simplesmente como “Companhia”), com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, atua na área cinematográfica
através da exploração, exibição e programação de filmes cinematográficos e,
em complemento às atividades de entretenimento, exploram também a comer-
cialização de comestíveis (bombonieres) e a veiculação publicitária nas salas 
de exibição. A Companhia opera com 182 salas cinematográficas espalhadas
por dez Estados (Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goias, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal e
distribuídas da seguinte forma por cada empresa incluída nas demonstrações 
financeiras consolidadas:

Empresa

Quantidade
de salas 

cinemato-
gráficas

Localização das salas 
(unidade federativa)

Empresa Cinemas São Luiz S.A. 165

Alagoas, Amazonas, Ce-
ará, Distrito Federal, Es-
pírito Santo, Goias, Minas 
Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, São Paulo

SR São Paulo Cinemas S.A. 6 São Paulo
Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 11 Distrito Federal
Em 31/12/2018, a Companhia apresenta capital circulante líquido negativo, 
o que   está previsto em seus planos de negócio. Planos da Administração
preveem que os recursos gerados na operação serão suficientes para o paga-
mento dos passivos assumidos. 2. Base de preparação e apresentação das 
demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da preparação
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas (em conjunto
denominadas simplesmente “demonstrações financeiras”) pela Administração
aconteceu em 14/05/2019. Desta forma, estas demonstrações financeiras con-
sideram os eventos subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas 
até a referida data. As demonstrações financeiras para os exercícios findos em
31/12/2018 e 2017 da Companhia foram elaboradas com base nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”)
e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. A preparação das 
demonstrações financeiras requer o uso de premissas e estimativas por parte
da Administração da Companhia que impactam os saldos ativos e passivos.
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas 
relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventual-
mente podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de 
julgamento e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as demons-
trações financeiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamen-
to probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas 
estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como
base de valor, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensura-
dos pelo valor justo). Base de consolidação - As demonstrações financeiras
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas
controladas, elaboradas para a mesma data-base. O controle é obtido quando 
a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais
de uma entidade para auferir os benefícios. Mudanças na participação sobre
uma controlada, que não resulta em perda de controle, é contabilizada como
uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. Em 31/12/2018 e 2017, 
as demonstrações financeiras consolidadas incluía, além da Controladora, as
seguintes empresas controladas:

2018 2017
SR São Paulo Cinemas S.A. 70% 70%
Cinema Paris Severiano Ribeiro Ltda. 50% 50%
LBM – Locação de Bens Móveis Ltda. 100% -
A SR São Paulo Cinemas S.A. é uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz 
S.A. e atua na área cinematográfica através da exploração, exibição e progra-
mação de filmes cinematográficos e, em complemento às atividades de entre-
tenimento, explora também a comercialização de comestíveis (bomboniere) e 
a veiculação publicitária nas salas de exibição. A Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. é uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual cabe 
exclusivamente a contratação de filmes cinematográficos, programação e di-
reção técnica cinematográfica, administração dos cinemas e gestão e controle 
das rendas produzidas pelos cinemas, conforme estabelecido na cláusula oi-
tava do acordo entre os cotistas. A LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. é uma 
controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual adquiriu 100% das cotas 
mediante incorporação ocorrida em 31/10/2018. O reestabelecimento da plu-
ralidade de sócios da LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. ocorrerá em 
01/04/2019. O exercício social é coincidente entre todas as empresas que 
compõe as demonstrações financeiras consolidadas, bem como as políticas 
contábeis adotadas em suas demonstrações financeiras são uniformes. As 
controladas são consolidadas desde a data de aquisição, que corresponde à 
data na qual a Companhia obteve o controle, e continuam sendo consolidadas 
até a data que cessa tal controle. O processo de consolidação das contas pa-
trimoniais e o resultado das empresas incluídas na consolidação corresponde 
à soma horizontal dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, 
segundo a sua natureza, complementada com as eliminações: (i) participações 
da controladora no capital, reservas e resultados acumulados das empresas 
consolidadas; (ii) dos saldos de contas correntes e outros saldos integrantes 
do ativo e/ou passivo, mantidos entre as companhias; e (iii) dos saldos de re-
ceitas e despesas, bem como de lucros não realizados, quando aplicável, de-
correntes de negócios entre as empresas consolidadas. A Companhia adotou 
a partir de 01/01/2013 o CPC 19 (R2), passando a apresentar suas participações 
em entidades controladas em conjunto nas suas demonstrações financeiras 
consolidadas, usando o método da equivalência patrimonial e deixando de 
consolidá-las. 3. Resumo das principais políticas contábeis: a) Julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos - A preparação 
das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresen-
tados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, 
a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo 
afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida útil dos ativos 
imobilizado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado 

e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização 
destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/
ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas estimativas de 
vida útil. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - A
Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o ob-
jetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, opera-
cionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido ex-
ceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustan-
do o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo 
ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior 
entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Companhia a ava-
liação considerou cada um dos seus complexos cinematográficos como unida-
de geradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma 
taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de 
capital para a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determi-
nado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma 
transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, 
ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contra-
to de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no 
preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas - A Companhia está sujeita a reivindicações 
legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das 
atividades de seus negócios. A Companhia registrou provisões, as quais envol-
vem considerável julgamento por parte da Administração, que, como resultado 
de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos envol-
vendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A Companhia 
também está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo as-
suntos que advém do curso normal das atividades de seus negócios. A avalia-
ção da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem 
diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da provisão para contingên-
cias estão descritos na Nota 14. b) Ativos e passivos financeiros - A Companhia 
aplicou os requerimentos do CPC 48 – Instrumentos Financeiros, a partir de 
01/01/2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos finan-
ceiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor 
recuperável. Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Com a adoção 
do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em três 
categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). 
A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até 
o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classifi-
cação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das caracte-
rísticas dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão
destes ativos financeiros. A partir de 01/01/2018 a Companhia passou a apre-
sentar os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao
valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas
no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensu-
rado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos
de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente paga-
mentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta ava-
liação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor 
de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida atra-
vés da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo 
quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recupe-
rável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o modelo de
“perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédi-
to esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos fi-
nanceiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos pa-
trimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reco-
nhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa
(desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um
terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um
ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer par-
ticipação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros
transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. Passivos fi-
nanceiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente
representados por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográ-
ficos e são avaliados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado
ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas de-
preciações acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que levam em
consideração a vida útil econômica desses bens. Um item de imobilizado é
baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa
do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 
valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração dos resultados, no exer-
cício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os
métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. e) Intangível - Refere-se
principalmente a valor pago a maior na aquisição de investimento com base em 
resultados futuros. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensu-
rados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, de-
duzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando
aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados de acordo com sua vida útil
econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu C
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valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recu-
perável. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas 
são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, 
individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida 
útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua 
a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para 
definida, é feita de forma prospectiva. Ganhos e perdas resultantes da baixa de 
um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido 
obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstra-
ção do resultado no momento da baixa do ativo. Ágios nas aquisições de con-
troladas - Os ágios gerados nas aquisições de controladas e, posteriormente 
incorporadas, estão fundamentados na expectativa de geração de lucros futu-
ros. Os ágios por expectativa de rentabilidade futura não são amortizados 
contabilmente e tem seu valor recuperável testado anualmente. f) Provisão para 
recuperação de ativos - A Administração revisa anualmente o valor contábil lí-
quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar dete-
rioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituí-
da provisão no resultado do exercício para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo ou de deter-
minada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor 
em uso e o valor líquido de venda, quando disponível. O valor líquido de venda 
é determinado, sempre que possível, com base no preço de mercado de um 
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade 
geradora de caixa. g) Outros ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no 
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo, e 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. h) Ajustes a valor presente - Os 
ativos e passivos monetários de circulantes e não circulantes são ajustados 
pelo seu valor presente, e os de curto prazo, somente quando o efeito é consi-
derado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. O ajuste ao valor presente é calculado levando em consideração os fluxos 
de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos 
respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, 
despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com 
o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência.
Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas 
financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de
juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. i) Apuração dos resultados - O 
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência. • As receitas de serviços são mensuradas com base no valor
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impos-
tos ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da prestação dos 
serviços. Os valores recebidos por publicidade não veiculada, bem como in-
gressos emitidos e ainda não utilizados são registrados como receita diferida. 
• As receitas com a venda de mercadorias são mensuradas com base no valor
justo da contraprestação recebida da venda efetiva de alimentos e bebidas,
excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas,
sendo registrada no momento da entrega do produto. • As receitas e despesas
de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de
receitas/despesas financeiras. j) Tributação - As receitas estão sujeitas aos
seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Receitas
com venda 
de ingres-

sos

Receitas
com

bombo-
niere

Receitas
com

publici-
dade

Contribuição para o Programa de 
Integração Social PIS 1,65% 1,65% 1,65%
Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social COFINS 7,6% 7,6% 7,6%
Imposto sobre serviço de qual-
quer natureza ISS
Niterói 3% - -
Rio de Janeiro, Campos dos 
Goytacazes e Uberaba 3% - -
Maceió 4% - -
Nova Iguaçu, São João de 
Meriti, Recife, Fortaleza, Manaus, 
Brasília, Goiânia, São Paulo, 
Campinas, Osasco, Vila Velha e 
São Luis 5% - -
Imposto sobre circulação de 
mercadoria ICMS
Maranhão - 3% -
São Paulo e Espírito Santo - 3,2% -
Ceará e Amazonas - 3,5% -
Rio de Janeiro e Minas Gerais - 4% -
Goias - 17% -
Alagoas, Pernambuco e Brasília - 18% -
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e 
COFINS. Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, junta-
mente com o ISS, reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos 
resultados consolidada. A tributação sobre o lucro do exercício compreende 
o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre
Lucro Líquido (“CSLL”), compreendendo os impostos correntes e diferidos, que 
são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro contábil ajustado),
às alíquotas vigentes nas datas dos balanços, sendo elas: (i) IRPJ, calculado à
alíquota de 25% sobre o lucro contábil ajustado (15% sobre o lucro tributável, 
acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período
de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil
ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente não
dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consi-
deradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos 
tributários diferidos. O imposto de renda e a contribuição social corrente são
apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no 
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido 
na data das demonstrações financeiras. k) Demonstrações dos fluxos de caixa
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- As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e são apresentadas de acordo com o
Pronunciamento CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. l) Normas e interpretações novas e revisadas -
Novas normas aplicadas a partir de 01/01/2018: CPC 47 – Receita de contrato com clientes: a Companhia identificou os
contratos, as obrigações de desempenho e o seu momento de satisfação, determinou o preço da transação e a alocação 
do preço da transação e aplicou os requerimentos deste CPC, a partir de 01/01/2018 no reconhecimento da receita.
Segue quadro com principais impactos da adoção:

Valor em 2018
Classificação anterior Classificação atual controladora consolidado
Veiculação de publicidade Bilheteria 11.892 13.119
Veiculação de publicidade Eventos 114 115
CPC 48 - Instrumentos Financeiros: conforme mencionado na nota 3.b, a Companhia aplicou os requerimentos deste 
CPC, a partir de 01/01/2018, relativos a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração 
e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Classificação CPC 38 Classificação CPC 48
Ativos financeiros:
Bancos Custo amortizado Custo amortizado
Títulos e valores mobiliários Valor justo por meio do resultado Valor justo por meio do resultado
Depósitos vinculados Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Passivos financeiros:

Fornecedores
Outros passivos financeiros ao custo amor-
tizado

Outros passivos financeiros ao custo 
amortizado

Empréstimos e financiamentos
Outros passivos financeiros ao custo amor-
tizado

Outros passivos financeiros ao custo 
amortizado

Novas normas aplicáveis a partir de 01/01/2019: CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil: emitido pelo CPC 
e equivalente à norma internacional IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da 
referida norma, CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para 
o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os 
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à conta-
bilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento
para os arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos
de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o 
arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando 
o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem 
reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do 
ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de deter-
minados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento ou uma mudança nos pagamentos futuros do 
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o 
arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. 
Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 06 (R2) em relação à contabilização 
atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com o 
mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e finan-
ceiros. O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/2019, exige que os arrendatários e os 
arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). A Companhia planeja adotar o 
CPC 06 (R2) utilizando a abordagem modificada da retrospectiva e optará por adotar a norma para contratos que foram 
anteriormente identificados como arrendamentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares 
das Operações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicará a norma a contratos que não tenham 
sido previamente identificados como contratos que contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 
03 e optará por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 
meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. Estamos em 
processo avançado de avaliação dos efeitos da adoção e, atualmente, acreditamos que os efeitos mais significativos se 
relacionam com o reconhecimento de passivos operacionais, em contrapartida ao reconhecimento de ativos de direito 
de uso. Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 15 (R1) - Combinações de negócios - As alterações esclarecem que, 
quando a entidade obtém o controle de um negócio que seja uma operação conjunta, ela deve aplicar os requisitos para 
uma combinação de negócios em estágios, inclusive a reavaliação de participações anteriormente detidas nos ativos e 
passivos da operação conjunta ao valor justo. Ao fazê-lo, a adquirente reavalia toda a participação anteriormente detida 
na operação conjunta. A entidade deve aplicar estas alterações às combinações de negócios para as quais a data de 
aquisição ocorre a partir do início do primeiro período anual com início a partir de 01/01/2019, sendo permitida sua apli-
cação antecipada. Estas alterações aplicam-se às combinações de negócios futuras do Grupo. • CPC 32 - Tributos sobre 
o lucro - As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais 
diretamente a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. 
Portanto, a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resultados 
abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu estas transações ou 
eventos passados. Embora o CPC tenha sido atualizado pela revisão nº 13, pela legislação tributária brasileira essa 
melhoria não é aplicável à Companhia. • CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos - As alterações esclarecem que a enti-
dade deve tratar como parte dos empréstimos gerais qualquer empréstimo que tenha sido contraído originalmente para 
desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo para 
uso ou venda forem concluídas. A entidade deverá aplicar estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a 
partir do início do período anual em que a entidade adotá-las pela primeira vez. A entidade deve aplicar estas alterações 
a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019, sendo permitida sua aplicação antecipada. Como a prática atual 
do Grupo está alinhada a estas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras 
consolidadas. Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de renda - A Interpretação (ainda sem 
correspondência equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que será emitida como ICPC 22) trata da contabilização 
dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da 
IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a 
juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a 
entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao 
exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), 
bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como 
a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A entidade deve determinar se considera cada tratamento 
tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a 
abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A interpretação vigora para períodos anuais iniciados a partir de 
01/01/2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de transição. A Companhia adotará a interpretação a partir 
da data em que entrar em vigor. 4. Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários depósito vinculado:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Caixa e bancos 8.964 4.234 10.185 5.426
Aplicação financeira 16.212 30.916 17.494 33.584

25.176 35.150 27.679 39.010
Caixa e equivalentes de caixa 8.964 4.234 10.185 5.426
Títulos e valores mobiliários 16.212 30.916 17.494 33.584
As aplicações financeiras referem-se a operações compromissadas, fundos de investimentos não exclusivos e Certifi-
cados de Depósitos Bancários - CDB, emitidas por instituições financeiras de primeira linha, sendo substancialmente 
remuneradas em média com base em 97,85% da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (100,1% no 
exercício de 2017) e disponíveis para negociação, as quais podem ser resgatadas a qualquer tempo, sem risco de 
perda de valor. A aplicação financeira oriunda da retenção contratual junto ao BNDES, no montante equivalente a três 
ou seis vezes o último pagamento (de acordo com o contrato), resgatável apenas quando do término do contrato está 
reconhecida na linha de depósito vinculado, conforme segue:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Depósito vinculado 4.799 5.577 4.799 5.577
5. Contas a receber:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Cartão de crédito, débito e internet 3.748 4.892 4.428 5.776
Serviço de publicidade 1.056 1.886 1.169 2.195
Demais contas a receber 1.038 1.003 1.139 1.115
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (379) (530) (447) (598)

5.463 7.251 6.289 8.488
O saldo do contas a receber em 31/12/2018 possui vencimento até 90 dias.

Movimentação PCLD
Controladora Consolidado

Saldo em 31/12/2016 385 453
Adições 145 145
Saldo em 31/12/2017 530 598
Reversão por recebimento (151) (151)
Saldo em 31/12/2018 379 447
6. Partes relacionadas:

Ativo (passivo)
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Dividendos a receber
 SR São Paulo Cinemas S.A. - 226 - -
Contas a receber - serviço administrativo
 SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 140 158 140 158
 Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 67 73 - -
 SR São Paulo Cinemas S.A. 54 50 - -
 LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 2 2
Empréstimos
 UCI-Ribeiro Ltda. 8.800 8.015 8.800 8.015
Contas a pagar - compra de impressora 
 Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. - (1) - -
Contas a pagar - aluguel de equipamento
 LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. - (12) - (12)
Contas a pagar - aluguel de imóveis
 Comércio Reunido São Luiz Ltda. (42) (51) (42) (51)
 Serisa Diversões e Empreendimentos
  Ltda. (42) (51) (42) (51)
 YSR Serviços e Participações Ltda. (42) (51) (42) (51)
 SIAL Diversões e Empreendimentos
  Ltda. (42) (51) (42) (51)
 GRL Participações Ltda. (43) (51) (43) (51)
Conta corrente
 SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. (93) 26 (94) 26
 SR São Paulo Cinemas S.A. (34) (19) - -
 Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. (128) (39) - -

8.595 8.224 8.635 7.934
Ativo circulante 261 534 140 186
Ativo não circulante 8.800 8.015 8.800 8.015
Passivo circulante (466) (325) (305) (267)

8.595 8.224 8.636 7.934
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa

Despesa de aluguel de imóveis
 Comércio Reunido São Luiz   Ltda. - (458) - (549) - (458) - (549)
 GRL Participações Ltda. - (458) - (549) - (458) - (549)
 Serisa Diversões e Empreendimentos
  Ltda. - (458) - (549) - (458) - (549)
 SIAL Diversões e Empreendimentos Ltda. - (458) - (549) - (458) - (549)
 YSR Serviços e Participações Ltda. - (458) - (549) - (458) - (549)
Despesa de aluguel de equipamento
 LBM - Locação de Bens Móveis Ltda.* - (47) - (441) - (47) - (441)
Receita de serviço administrativo
 LBM - Locação de Bens Móveis Ltda.* 6 - 24 - 6 - 24 -
 SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 1.432 - 1.576 - 1.432 - 1.576 -
 Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 689 - 739 - - - - -
 SR São Paulo Cinemas S.A. 498 - 518 - - - - -
Juros sobre mútuo
 UCI Ribeiro Ltda. 924 - 1.033 - 924 - 1.033 -
Imobilizado
 SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. - - 46 - - - 46 -
Material de consumo
 Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 1 - 12 (1) - - - -

3.550 (2.337) 3.948 (3.187) 2.362 (2.337) 2.679 (3.186)
* LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. incoporada pela Empresa Cinemas São Luiz S.A. em 31/10/2018, portanto os 
resultados até esta data não foram expurgados no consolidado. As operações entre quaisquer das partes relacionadas 
da Companhia, sejam elas administradores e empregados, acionistas, controladas ou coligadas, são efetuadas por taxas 
e condições pactuadas entre as partes e aprovadas pelos órgãos da administração competentes. Empréstimos - Os
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empréstimos foram concedidos para a sua investida com o objetivo de construir salas de cinema e para a aquisição de 
equipamentos. Os saldos são remunerados a TJPL mais juros de 4,5% ao ano e possuem prazo de vencimento inde-
terminado. Conta corrente - Sobre os saldos apresentados como contas correntes não incidem juros nem atualização 
monetária, os quais tampouco possuem data de vencimento. Esses valores encontram-se classificados segundo as 
expectativas de sua realização/liquidação futura. Remuneração da administração - A remuneração dos administra-
dores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades, que incluem os membros do Conselho de 
Administração e Diretores Estatutários, está composta por honorários, no montante de R$2.378 (R$2.405 em 31/12/2017) 
na controladora e R$2.412 (R$2.438 em 31/12/2017) no consolidado. A Companhia não concede benefícios pós-em-
prego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus 
empregados. 7. Investimentos:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 1.089 1.453 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 1.419 1.629 - -
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 52 - - -
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 2.668 2.623 2.668 2.623
UCI-Ribeiro Ltda. 7.155 6.152 7.155 6.152
Outros investimentos 316 316 316 316
Total dos investimentos 12.699 12.173 10.139 9.091
A movimentação do saldo de investimento ocorreu como segue:

SR Rio de 
Janeiro

UCI
Ribeiro

Outros in-
vestimentos

Total Con-
solidado Paris

SR São 
Paulo LBM

Total Con-
troladora

Saldos em 31/12/2016 3.296 4.740 316 8.352 2.359 1.626 - 12.337
Equivalência patrimonial 1.415 1.412 - 2.827 644 903 - 4.374
Dividendos distribuídos (1.316) - - (1.316) (1.550) (900) - (3.766)
Redução de capital e reserva legal (772) - - (772) - - - (772)
Saldos em 31/12/2017 2.623 6.152 316 9.091 1.453 1.629 - 12.173
Equivalência patrimonial  1.616 1.003  -  2.619  1.136  1.244  (1) 4.998 
Dividendos distribuídos (1.571) - - (1.571) (1.500) (1.454) - (4.525)
Aquisição de participação - - - - - - 53 53
Saldos em 31/12/2018 2.668 7.155 316 10.139 1.089 1.419 52 12.699
% de participação em 2017 36% 50% - 50% 70% - -
% de participação em 2018 36% 50% - 50% 70% 100% -
Os principais saldos em 31/12/2018 das empresas investidas da Companhia estão demonstrados abaixo:

Ativo Passivo

Circulante
Não cir-
culante Total Circulante

Não cir-
culante

Patrimô-
nio líquido Total

Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 2.507 3.121 5.628 2.676 774 2.178 5.628
SR São Paulo Cinemas S.A. 1.939 1.623 3.562 1.359 176 2.027 3.562
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 4.721 6.983 11.704 3.899 391 7.414 11.704
UCI Ribeiro Ltda. 20.961 44.857 65.818 21.997 29.510 14.311 65.818
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 52 - 52 - - 52 52
Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2018 das investidas:

Receita
líquida Custos

Despesas
administra-

tivas

Resultado
financeiro 

líquido

Imposto
de renda e 

contribuição 
social

Lucro  líquido 
(prejuízo) do 

exercício
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. 19.847 (15.872) (1.011) 448 (1.140) 2.272
SR São Paulo Cinemas S.A. 11.042 (8.503) (740) 488 (511) 1.776
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 32.268 (25.022) (1.381) 844 (2.218) 4.491
UCI Ribeiro Ltda. 97.533 (86.979) (3941) (6.935) (2.327) 2.005
LBM - Locação de Bens 
Móveis Ltda. 43 (159) (23) 26 - (113)
Os principais saldos em 31/12/2017 das empresas investidas da Companhia estão demonstrados abaixo:

Ativo Passivo

Circulante Não circulante Total
Circu-
lante

Não cir-
culante

Patrimô-
nio líquido Total

Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 3.628 4.081 7.709 3.138 1.665 2.906 7.709
SR São Paulo Cinemas S.A. 2.556 2.013 4.569 1.711 530 2.328 4.569
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 5.802 7.079 12.881 4.376 1.218 7.287 12.881
UCI Ribeiro Ltda. 14.153 44.949 59.102 18.979 27.817 12.306 59.102
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 442 1.499 1.941 6 - 1.935 1.941
Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2017 das investidas:

Receita
líquida Custos

Despesas
adminis-
trativas

Resultado
financeiro 

líquido

Imposto de ren-
da e contribui-

ção social

Lucro líquido 
(prejuízo) do 

exercício
Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 21.279 (17.103) (1.373) (636) (878) 1.289
SR São Paulo Cinemas S.A. 11.500 (9.278) (641) 71 (360) 1.292
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 35.636 (28.190) (1.668) 202 (2.050) 3.930
UCI Ribeiro Ltda. 109.039 (90.564) (3.072) (7.417) (4.742) 3.244
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 425 (636) (29) 1 (34) (273)
Os detalhes das controladas Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda., SR São Paulo Cinemas S.A. e LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda. estão descritos na Nota 2. A SR Reunido Participações Ltda., GLR II Empreendimentos e Participações 
Ltda., YSR II Empreendimentos e Participações Ltda., LAIS RP Participações Ltda. e SERISA II Participações Ltda., 
proprietárias da Empresa Cinemas São Luiz S.A. e da LBM - Locação de Bens Móveis Ltda., foram incorporadas em 
31/10/2018 pela Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual adquiriu o controle integral da LBM - Locação de Bens Móveis 
Ltda mediante aumento do capital social (nota 15). A UCI-Ribeiro Ltda é uma joint-venture da Empresa Cinemas São 
Luiz S.A. com a United Cinemas International (Brasil) Ltda., sendo a sua administração efetuada em conjunto com este 
parceiro, conforme estabelecido no acordo de cotistas. A SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. é uma sociedade da Empresa 
Cinemas São Luiz S.A. com acionistas pessoas físicas, sendo a sua administração compartilhada, conforme previsto 
no acordo entre os acionistas. 8. Imobilizado:
Controladora 31/12/2017 Movimentação do ano 31/12/2018

Taxas anuais 
de depreciação Líquido

Aqui-
sição

Transfe-
rência Baixa Depreciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 33.851 1.216 - (2) (5.021) 30.044
Máquinas e equipamentos 10% 28.994 2.094 - (7) (5.888) 25.193
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 56.563 227 361 - (7.461) 49.690
Benfeitorias em andamento 996 2.019 (361) (298) - 2.356
Total 120.404 5.556 - (307) (18.370) 107.283

31/12/2016 Movimentação do ano 31/12/2017
Taxas anuais de 

depreciação Líquido
Aquisi-

ção
Transfe-
rência Baixa

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 32.150 6.550 - (212) (4.637) 33.851
Máquinas e equipamentos 10% 30.829 3.552 - (74) (5.313) 28.994
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 56.579 1.520 5.473 (192) (6.817) 56.563
Benfeitorias em andamento 1.271 5.581 (5.473) (383) - 996
Total 120.829 17.203 - (861) (16.767) 120.404
Consolidado 31/12/2017 Movimentação do ano 31/12/2018

Taxa anuais de 
depreciação Líquido

Aquisi-
ção Baixa

Transfe-
rência

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 35.397 1.225 (2) - (5.339) 31.281
Máquinas e equipamentos 10% 30.484 2.161 (7) - (6.333) 26.305
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 59.423 227 - 361 (8.121) 51.890
Benfeitorias em andamento 996 2.019 (298) (361) - 2.356

126.300 5.632 (307) - (19.793) 111.832
31/12/2016 Movimentação do ano 31/12/2017

Taxa anuais de 
depreciação Líquido

Aquisi-
ção Baixa

Transfe-
rência

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 33.999 6.565 (212) - (4.955) 35.397
Máquinas e equipamentos 10% 32.412 3.883 (74) - (5.737) 30.484
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*) 59.301 1.520 (192) 6.246 (7.452) 59.423
Benfeitorias em andamento 2.029 5.596 (383) (6.246) - 996

127.741 17.564 (861) - (18.144) 126.300
(*) Taxa de depreciação pelo tempo do contrato de aluguel ou vida útil dos bens, dos dois o menor. Existem bens dados 
em garantia (alienação fiduciária dos bens adquiridos) nos empréstimos BNDES no valor total de R$8.905 em 31/12/2018 
e 2017. A Administração não identificou mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como 
evidências de que os ativos utilizados em suas operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional 
e financeiro, e concluiu que, em 31/12/2018 e 2017, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda 
em seus ativos imobilizados e intangíveis. 9. Intangível:
Controladora 31/12/2017 Movimentação do ano 31/12/2018

Líquido Aquisição Amortização (d) Líquido
Ágio (b)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - - 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - 243
Implantação de sistemas e método (c) 1.587 - (296) 1.291
Outros (d) 2.318 563 (721) 2.160
Total 10.468 563 (1.017) 10.014

31/12/2016 Movimentação do ano 31/12/2017
Líquido Aquisição Baixa Amortização (d) Líquido

Permissão de serviços públicos
Direito de permissão - CineCarioca Meier (a) 68 - - (68) -
Ágio (b)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - - - 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e método (c) 1.883 - - (296) 1.587
Outros (d) 1.656 1.311 (35) (614) 2.318
Total 10.170 1.311 (35) (978) 10.468
Consolidado 31/12/2017 Movimentação do ano 31/12/2018

Líquido Aquisição Amortização (d) Líquido
Ágio (b)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - - 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - 243
Implantação de sistemas e método (c) 1.666 - (314) 1.352
Outros (d) 2.354 563 (727) 2.190

10.583 563 (1.041) 10.105
31/12/
2016 Movimentação do ano

31/12/
2017

Líquido Aquisição Baixa Amortização (d) Líquido
Permissão de serviços públicos
Direito de permissão - CineCarioca Meier (a) 68 - - (68) -
Ágio (b)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - - - 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e método (c) 1.979 - - (313) 1.666
Outros (d) 1.684 1.325 (35) (620) 2.354

10.294 1.325 (35) (1.001) 10.583
(a) A Empresa Cinemas São Luiz S.A., detém contrato de operação e exploração do Cinecarioca Méier. O contrato de 
permissão foi assinado em 30/07/2012 e tem prazo de vigência de 5 anos, sendo outorgado pela Distribuidora de Filmes 
S.A. (“RioFilme”). Nos termos do contrato o prazo de permissão poderá ser prorrogado por igual ou menor período, limitada 
ao prazo de 10 anos ou pelo prazo final da detenção da posse conferida à RioFilme. O contrato foi prorrogado por mais
5 anos em 31/07/2017. A título de remuneração/encargos pela permissão de uso, a RioFilme fará jus a participação de 
10% incidente diretamente sobre a parcela da receita bruta de bilheteria do Cinecarioca Méier. A RioFilme não faz jus às 
participações nas receitas oriundas da exploração de bomboniére e de espaços publicitários nas salas deste Complexo. 
O aporte da RioFilmes, para a realização do objeto da permissão é de aproximadamente R$800. O início das operações 
cinematográficas pela permissionária ocorreu em 15/11/2012. (b) Em 31/03/2012 a Cinemas São Luiz. adquiriu o controle
integral da SRBC. A diferença entre o valor pago de R$3.540 e o valor nominal das ações de R$1.770, está suportado 
pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 30/04/ 2012 a Cinemas São Luiz adquiriu o controle integral da SRES. 
A diferença entre o valor pago de R$ 5.050 e o valor nominal das ações de R$500, está suportado pela expectativa de 
recuperabilidade futura. Em 03/06/2015 a Cinemas São Luiz adquiriu 10% da SR São Paulo Cinemas S.A. A diferença 
entre o valor pago e o valor das ações, está suportado pela expectativa de recuperabilidade futura e mais valia da mar-
ca. A Administração realizou análise de impairment dos ágios nos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017, através de 
comparações de seus saldos contábeis com os fluxos de caixa projetados, e não identificou a necessidade de registrar 
provisão para perdas. (c) A implantação de sistemas e método refere-se a reestruturação dos sistemas informatizados 
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e adequação do sistema integrado de gestão empresarial - ERP e é amortizado pelo prazo de 10 anos; (d)  outros intan-
gíveis – cessão de direito de uso e marcas e patentes - são amortizados pelo prazo de 5 a 10 anos.
10. Empréstimos e financiamentos:

Venci- Controladora Consolidado

Instituições Encargos
mento
final Garantias

31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

BNDES
3,0% a 4,5% a.a. + 

URTJLP 01/2018
Alienação fiduciária dos bens adquiridos 
e a garantia dos avalistas - 123 - 123

BNDES Sem juros a 4% a.a. 12/2023 Alienação fiduciária dos bens adquiridos 22.820 32.097 22.820 32.097

BNDES
1% a 2,36% a.a. + 

URTJLP 07/2025 Fiança das Holdings (a) 33.355 35.156 33.355 35.156
56.175 67.376 56.175 67.376

Circulante 10.314 8.756 10.314 8.756
Não circulante 45.861 58.620 45.861 58.620

56.175 67.376 56.175 67.376

(a) Os avalistas, na proporção de 1/5 para cada empresa, são: Comércio Reunido São Luiz Ltda, Serisa Diversões e
Empreendimentos Ltda, YSR Serviços e Participações Ltda, SIAL Diversões e Empreendimentos Ltda, GRL Partici-
pações Ltda. Os empréstimos e financiamentos da Companhia com o BNDES estão sujeitos a cláusulas restritivas. As
principais são resumidas a seguir: • Não distribuir dividendos superiores ao equivalente a (i) 25% do lucro líquido do
exercício social anterior quando a relação Patrimonio Liquido sobre Ativo Total for inferior a 0,4; ou (ii) 50% do lucro líquido
do exercício social anterior quando a relação Patrimonio Liquido sobre Ativo Total for superio a 0,4 e inferior a 0,5. O
contrato do BNDES que restringia a distribuição de lucros a apenas 25% teve sua última parcela paga em 15/01/2018. •
Não distribuir quaisquer recursos aos acionistas, exceto os previstos no item anterior, sob qualquer forma, inclusive juros 
sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de capital, devolução 
de adiantamento para futuro aumento de capital, participação nos resultados, honorários a qualquer título, sem a prévia 
e expressa anuência do BNDES. Em 31/12/2018 e 2017 a Companhia está em cumprimento com todas as cláusulas
contratuais. A companhia, considerando o atual quadro econômico e o sucessivo atraso no cronograma de construção 
do shopping Alvorada/RS, reviu o plano de financiamento e expansão deste projeto e, em comum acordo com o BNDES,
devolveu os recursos recebidos no montante de R$ 3.375 com os respectivos juros de R$ 3.058. Os vencimentos do
principal dos empréstimos e financiamentos de longo prazo são como segue:

Controladora e 
Consolidado
31/12/2018

2020 10.235
2021 10.235
2022 7.917
2023 7.917
2024 4.847
2025 4.710

45.861
11. Contas a pagar:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Fornecedores de filmes 5.768 5.172 6.564 5.941
Aluguéis a pagar 2.895 3.396 3.280 3.834
Fornecedores de mercado-
rias para revenda 947 1.058 1.068 1.213
Direitos autorais - 406 - 466
Contas a pagar diversas 4.813 4.383 5.138 4.811
Total 14.423 14.415 16.050 16.265
12. Impostos e contribuições a recolher:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Imposto de renda - - 921 1.160
Contribuição social - - 69 69
Cofins 1.771 1.970 2.026 2.235
Impostos retidos na fonte 545 551 573 580
ISS 662 707 770 829
PIS 383 427 439 485
ICMS 271 210 303 265

3.632 3.865 5.101 5.623
IRPJ e CSLL diferidos 1.035 2.116 1.035 2.116

1.035 2.116 1.035 2.116
Circulante 3.632 3.865 4.598 4.878
Não circulante 1.035 2.116 1.035 2.861

4.667 5.981 5.633 7.739
Imposto de renda e contribuição social - a) Impostos de renda e contribuição 
social diferidos. A composição dos impostos diferidos é como segue:

Controladora e 
Consolidado
31/12/2018

Provisão para contingências 2.682
Provisão de aluguel de imovel 384
Provisão de contrato de publicidade 112

3.178
IRPJ diferido (25%) 795
CSSL diferido (9%) 286

1.081
b) Despesas com imposto de renda e contribuição social - Os valores de im-
posto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são 
demonstrados como segue:

Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Lucro antes do imposto de renda e
 da contribuição social 3.800 10.992 7.118 13.261
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%

1.292 3.738 2.421 4.509
Efeito das (adições) ou exclusões ao
 lucro contábil
Resultado de equivalência patrimonial (1.699) (1.488) (891) (962)
Contingências (912) - (912) -
Compensação de prejuízo fiscal/base
 de cálculo negativa de CSLL - - (234) (167)
Outros 953 849 901 957
Imp. de renda e contribuição social
 à alíquota efetiva (366) 3.099 1.285 4.337
Imp. de renda e contribuição social diferido (1.081) - (1.081) -
Imp. de renda e contribuição social corrente 715 3.099 2.366 4.337
Alíquota efetiva - % 10% 28% 18% 33%
Em 31/12/2018 e 2017, a Companhia apresenta prejuízos fiscais e bases ne-
gativas de contribuição social sobre o lucro a serem compensados com lucros 
tributáveis futuros, conforme demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2018 e 2017 31/12/2018 31/12/2017

Prejuízos fiscais acumulados - 723 1.409
Base negativa de contribuição 

social acumuladas - 723 1.409
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social possam ser registrados indefinidamente para serem utiliza-
dos para compensar lucros tributáveis futuros. No entanto, a legislação fiscal 
promulgada em 1995 limita a utilização de carregamento de prejuízos fiscais em 
um determinado ano a 30% do lucro tributável. 13. Receita diferida:

Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Veiculação de marcas (a) 13.799 23.538 15.220 25.962
Receita antecipada de publicidade (b) 1.044 1.337 1.066 1.389
Venda de ingresso antecipado 638 670 642 670

15.481 25.545 16.928 28.021
Circulante 11.422 11.747 12.451 12.802
Não circulante 4.059 13.798 4.477 15.219

15.481 25.545 16.928 28.021
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a
recebimentos antecipados de parceiros para concessão de desconto no valor 
dos ingressos e/ou “combos” vendidos nas bombonieres sob determinadas
condições para os clientes de seus parceiros. Os montantes recebidos antecipa-
damente são reconhecidos como receita diferida, reconhecidos no resultado do 
exercício linearmente conforme vigência dos contratos. (b) A receita antecipada 
de publicidade é composta por recursos recebidos a título de adiantamento de 
veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O reconhecimento no 
resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição. 14. Provisão para 
contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e processos adminis-
trativos perante tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões fiscais,
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração possui um
sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido 
por departamento jurídico próprio e por advogados externos. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas 
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências 
anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante 
julgado suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso. A
provisão para contingências possui o seguinte detalhamento:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Contingências cíveis 1.155 957 1.155 957
Contingências trabalhistas 1.527 1.311 1.556 1.340

2.682 2.268 2.711 2.297
Controladora Consolidado

Saldo em 31/12/2016 1.221 1.259
Baixa (317) (331)
Adições 1.364 1.369
Saldo em 31/12/2017 2.268 2.297
Baixa (7) (7)
Adições 421 421
Saldo em 31/12/2018 2.682 2.711

Trabalhistas - A Companhia é parte em diversas ações judiciais de natureza 
trabalhista. Com base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos 
da Companhia, constata-se que nenhuma dessas ações se refere a valores 
individualmente significativos, sendo as discussões relacionadas principalmente 
a reclamações de horas extras, domingos e feriados laborados e não pagos, 
entre outros. Cíveis - A Companhia também responde por ações judiciais de 
natureza cível decorrentes do curso ordinário de suas operações. O montante 
indicado como passivo referente a essas questões foi avaliado pelos consultores 
jurídicos da Companhia considerando sua experiência em ações de naturezas 
semelhantes. Seu principal processo cível decorre de ação movida pela extinta 
Embrafilme liquidada e sucedida pelo Tesouro Nacional (União) contra várias 
empresas exibidoras. O valor de ressarcimento pedido na ação foi arbitrado 
em junho de 1999 por uma perícia indireta feita por cálculo de atualização de 
informes da própria Embrafilme para dez empresas participantes do processo e 
totalizou 1.754.886 UFIR’s, equivalente à aproximadamente R$1.715, cabendo 
à Companhia o valor histórico de R$868. A Companhia obteve a anulação da 
referida perícia no Tribunal Regional Federal, questionando os critérios cálculos 
e a documentação apresentada pela Embrafilme (atualmente, União Federal), 
que foram utilizados para fins de levantamento e atualização dos valores. Nova 
perícia foi designada por arbitramento judicial para proceder à revisão dos 
valores e a participação proporcional das rés. A Administração, baseada na 
opinião de seus consultores jurídicos internos e externos, registrou provisão de 
R$1.015 (R$881 em 2017). Adicionalmente, com base na avaliação de seus 
consultores jurídicos, a Companhia possui montante de R$9.121 (R$9.120 em 
2017) na controladora e R$9.549 (R$9.622 em 2017) no consolidado, referen-
tes a processos cíveis, trabalhistas e tributários considerados como possíveis 
perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida. Depósitos Judiciais - A
movimentação dos depósitos judiciais é a sequinte:
Controladora 31/12/2017 Baixas Adições 31/12/2018
Fiscais 216 - 1.284 1.500
Trabalhistas 1.570 (22) 1.143 2.691
Cíveis 62 (4) 100 158
Bloqueios judiciais 5 (5) - -

1.853 (31) 2.527 4.349
Consolidado 31/12/2017 Baixas Adições 31/12/2018
Fiscais 216 - 1.284 1.500
Trabalhistas 1.599 (28) 1.173 2.744
Cíveis 62 (4) 100 158
Bloqueios judiciais 5 (5) - -

1.882 (37) 2.527 4.402
O principal acréscimo decorre de processo contra o Municipio do Rio de Janeiro, 
cuja probabilidade de perda ainda não foi avaliada, no valor de R$ 1.284. Os 
processos trabalhistas são pulverizados em diversas causas. 15. Patrimônio 
líquido: a) Capital social - O capital subscrito e integralizado dos acionistas 
controladores está representado por  5.803.440 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal (5.800.020 ações nominativas e com valor nominal em 2017):

2018 2017

Quantidade
de ações %

Quanti-
dade de 
ações %

SR Reunido Participações Ltda. - - 1.160.004 20%
GLR II Empreendimentos e
  Participações Ltda. - - 1.160.004 20%
YSR II Empreendimentos e
  Participações Ltda. - - 1.160.004 20%
LAIS RP Participações Ltda. - - 1.160.004 20%
SERISA II Participações Ltda. - - 1.160.004 20%
Acionistas pessoas físicas 5.803.440 100% - -

5.803.440 100% 5.800.020 100%
Incorporação - Em 31/10/2018 a Empresa Cinemas São Luiz S.A. fez uma in-
corporação reversa por meio do qual seus acionistas (SR Reunido Participações 
Ltda., GLR II Empreendimentos e Participações Ltda., YSR II Empreendimentos e 
Participações Ltda., LAIS RP Participações Ltda. e SERISA II Participações Ltda., 
coletivamente, denominadas simplesmente como “Incorporadas”) foram incor-
porados a fim de, dentre outros objetivos, simplificar a estrutura societária. Os 
sócios das Incorporadas receberam ações da Empresa Cinemas São Luiz S.A. 
em substituição a cada quota representativa do capital social das Incorporadas 
de que eram titulares. Dessa forma, observadas as respectivas participações de 
cada um dos sócios nos respectivos capitais sociais das Incorporadas, bem como 
das participações das Incorporadas no capital social da Empresa Cinemas São 
Luiz S.A., a totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de 
emissão da Incorporadora foram distribuída entre os sócios das Incorporadas. Em 
decorrência da incorporação das Incorporadas, o capital social da Companhia foi 
aumentado no montante total de R$52.687,57 (cinquenta e dois mil, seiscentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com a emissão de 3.420 
(três mil, quatrocentas e vinte) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal e o montante de R$2.200,55 (dois mil e duzentos reais e cinquenta e 
cinco centavos) foi destinado à reserva de capital da Companhia. b) Reserva 
legal - O valor correspondente a 5% da parcela remanescente do lucro líquido 
da Companhia, após a compensação dos prejuízos acumulados é destinada 
à reserva legal, de acordo com o Art. 193 da Lei das Sociedades por Ações. A 
controladora atingiu o limite máximo da reserva legal em 2011, de acordo com 
§ 1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76. Em 2018, em virtude da incorporação e con-
sequente aumento de capital, o valor máximo da reserva legal foi reconstituído. c) 
Dividendos - Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos obrigatórios 
não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da 
legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas pela Assembleia 
Geral. O cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios na controladora para o
exercício findo em 31/12/2018 e 2017 está assim demonstrado:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 4.166 7.893
Reserva legal (11) -
Base dos dividendos 4.155 7.893
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar (1.039) 1.973
Na controladora, a parcela dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, 
aprovados em Assembleia Geral de Acionistas, de exercícios anteriores a 2018, 
no valor de R$81.241 estão sendo mantidos como reserva de lucros em virtude 
da restrição existente no contrato de financiamento assinado com o BNDES 
(Nota 10). Na controladora, houve pagamento adicional de 25% do lucro de 
2017, no valor de R$1.973, em virtude do alcance do índice conforme o referido 
contrato com o BNDES (Nota 10).

2017
Lucro líquido do exercício 7.893
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar 1.973
Dividendos adicionais (25%) a pagar 1.973
Dividendos totais (50%) 3.946
16. Receita operacional líquida:

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receita bruta
Bilheteria 193.151 197.730 218.517 224.218
Venda de mercadorias 65.185 70.107 73.181 78.208
Veiculação de publicidade 10.115 19.475 12.076 22.551
Serviço administrativo 2.625 2.858 1.438 1.600
Eventos 1.269 908 1.597 1.097
Serviços de programação e uso de 
marcas 604 621 604 621
Cinetickets vencidos e não utilizados 1.000 1.212 1.000 1.212

273.949 292.911 308.413 329.507
Impostos sobre receitas e outras deduções (32.941) (35.096) (37.704) (40.171)
Receita líquida 241.008 257.815 270.709 289.336

17. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:
Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Locação de filmes 81.839 88.973 92.437 100.483
Salários, encargos e benefícios 33.305 34.222 36.237 37.215
Aluguel, condomínio e taxas 34.432 35.536 39.241 40.665
Custo das mercadorias vendidas (*) 12.429 13.150 13.790 14.576
Depreciação e amortização (*) 17.630 16.143 18.925 17.396
Manutenção 14.103 13.488 15.650 15.007
Concessionárias de serviços públicos 14.516 14.062 15.792 15.259
Outros 11.056 14.983 11.613 16.337

219.310 230.557 243.685 256.938
(*) apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
18. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Salários, encargos e benefícios 9.688 9.784 9.695 9.792
Honorários de diretoria 2.378 2.405 2.412 2.438
Serviços prestados 3.880 3.644 3.955 3.731
Aluguel, condomínio e taxas 878 1.305 881 1.310
Publicidade, editais e publicações 279 700 307 727
Viagens - passagem e hospedagem 208 323 212 329
Concessionárias de serviços públicos 295 300 295 300
Prov. (reversão) p/créd. de liq. duvidosa (151) 143 (151) 143
Depreciação e amortização - - 20 21
Outras despesas administrativas 2.430 1.881 2.470 1.953

19.885 20.485 20.096 20.744
19. Outras receitas (despesas) operacionais:

Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Recuperação de créditos de pis e cofins* 788 - 2.509 -
Serviço com consultoria (354) - (1.125) -
Multa por atraso de obrig. acessórias (525) - (1.629) -
Baixa de ativos (307) (896) (307) (896)
Outras receitas (desp.) operacionais (127) 907 (327) 408

(525) 11 (879) (488)
(*) No exercício de 2018 a Companhia e suas controladas obtiveram restituição de 
valores pagos a maior  nos anos calendários de 2012 a 2014 de PIS e Cofins não 
cumulativo. Os valores restituído e homologado pela Receita Federal atualizado 
foram R$ 1.230 na controladora (R$ 788 de principal e R$ 442 de atualização 
monetária) e R$ 3.799 no consolidado (R$ 2.509 de principal e R$ 1.290 de 
atualização monetária). A atualização monetária esta sendo apresentada na 
linha de resultado financeiros. 20. Resultado financeiro:

Controladora Consolidado
31/12/
2018

31/12/
2017

31/12/
2018

31/12/
2017

Receitas financeiras
Rendimento das aplicações financeiras 1.973 2.073 2.087 2.217
Juros ativos 1.055 1.325 1.059 1.347
Juros ativos – pis e cofins 442 - 1.290 -
Outras receitas financeiras 129 21 136 21

3.599 3.419 4.572 3.585
Despesas financeiras
Juros passivos e atualização monetária (5.942) (3.492) (5.976) (4.221)
IOF (13) (51) (14) (52)
Outras despesas financeiras (130) (42) (132) (44)

(6.085) (3.585) (6.122) (4.317)
Resultado financeiro líquido (2.486) (166) (1.550) (732)
21. Instrumentos financeiros: Estes instrumentos são administrados por meio
de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de 
riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo em deri-
vativos ou quaisquer outros ativos de riscos. 21.1. Gestão de risco financeiro
- A Companhia está exposta a riscos inerentes à natureza de suas operações. 
Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio 
da Companhia, destacam-se: a) Risco de taxas de juros - Risco de taxas de 
juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento 
financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição 
da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, 
principalmente, às obrigações de longo prazo da Companhia sujeitas a taxas de 
juros variáveis. b) Risco de crédito - O risco de crédito é o risco de a contraparte 
de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um contrato o que levaria 
ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas 
atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber). O 
risco de crédito da Companhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem 
essencialmente junto às principais administradoras de cartões de crédito que 
possuem excelentes níveis de classificação de risco e da pulverização de sua 
carteira de clientes de publicidade. c) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de 
caixa é realizada de forma individualizada para cada empresa e agregada pelo 
departamento financeiro da Companhia, que monitora as previsões contínuas 
das exigências de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão 
leva em consideração os planos de financiamento da dívida das empresas e 
cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 21.2. 
Estimativa do valor justo - Os saldos em conta corrente mantidos em bancos 
têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. As aplicações 
financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, cuja remuneração 
é equivalente às taxas praticadas no mercado financeiro. Pressupõe-se que 
os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 
estejam próximos de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados 
pelos seus correspondentes valores contratuais. Os empréstimos e financia-
mentos não tem negociação ativa e as taxas de juros são pós-fixadas e estão 
consistentes com as práticas no mercado; dessa forma, os saldos contábeis 
informados não diferem de forma relevante dos respectivos valores justos. Em 
relação aos financiamentos obtidos com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), as mesmas apresentam taxas diferenciadas que 
não são consideradas condizentes com o mercado brasileiro no que se refere 
a “taxas usuais de mercado”. Essas taxas são contratadas considerando-se 
seu objetivo e avaliação de risco específicos por parte do BNDES, não sendo 
precificável seu valor justo. 22. Cobertura de seguros: A Companhia e suas 
controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
Em 31/12/2018, os principais seguros contratados foram os seguintes:

Limite máximo de indeni-
zação em 31/12/2018

Controladora Consolidado
Riscos operacionais (compreensivo empresarial) 324.640 352.540
23. Compromissos: A Companhia e suas controladas possuem compromis-
sos assumidos com terceiros referentes à locação de imóveis. Os contratos de 
locação das unidades localizadas em shopping centers, preveem uma despesa 
de aluguel variável, incidente sobre as vendas, e/ou um valor mínimo, sendo a 
obrigação mensal da Companhia, pagar o maior valor entre ambos. Os valores 
mínimos dos contratos são reajustados anualmente, de acordo com a variação 
dos principais índices de inflação. Os contratos de aluguel das unidades de
rua possuem valores fixados em contrato, variável, incidente sobre as vendas.
Adicionalmente, a Companhia possui compromisso assumido com a empresa 
DGT Serviços de Monitoramento Ltda referente a locação de equipamentos
cinematográficos.

Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto;  Henrique Pinto dos Santos
Gerente de Contabilidade: 

Francisco de Assis Andrade - contador CRC/RJ 072.582/O-0
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Proibição dos EUA não afeta tecnologia de ponta da Huawei
O fundador e presidente 

da Huawei Technologies 
Co., Ltd, Ren Zhengfei, 
disse nesta terça-feira que 
as restrições dos EUA defi-
nitivamente não vão afetar 
os produtos de tecnologia 
de ponta da companhia, 
particularmente no setor de 
5G.

O Escritório da Indústria e 
Segurança do Departamento 
de Comércio dos EUA colo-
cou a Huawei e suas afiliadas 
em uma “Lista de Entidade” 
que restringe a venda ou 
transferência de tecnologias 
dos EUA para a empresa.

A proibição vai ter um im-
pacto em produtos de gama 
inferior da Huawei atual-
mente, destacou Ren.

A empresa não deve ser 
restrita somente devido a sua 
posição de liderança em tec-
nologia, observou ele. “Nos-
so trabalho é para beneficiar 
toda a humanidade”, disse 
Ren, acrescentando que o 
equipamento 5G da Huawei 
vai reduzir consideravel-
mente o custo de construção 
da rede mundial de teleco-
municação.

Ainda segundo ele, a 
Huawei é uma companhia 

comercial, e o uso de seus 
produtos é uma escolha que 
os consumidores fazem ba-
seados nos próprios gostos 
e não deve ser vinculado à 
política.

Ren fez as declarações 
depois que Escritório da 
Indústria e Segurança do 
Departamento de Comér-
cio dos EUA colocou a 
Huawei e suas afiliadas 
em uma Lista de Entida-
de, que restringe a venda 
ou transferência de tec-
nologias dos EUA para a 
companhia. A proibição 
provocou a oposição de 

mercados em todo o mun-
do.

A Huawei mantém a capa-
cidade de produção em mas-
sa para componentes-chave 
específicos, incluindo chips, 
e a proibição dos EUA não 
resultará em crescimento ne-
gativo dos negócios, disse 
Ren.

A gigante das telecomu-
nicações registrou este ano 
crescimento mais lento, po-
rém positivo.

A receita cresceu 39% em 
termos anuais no primeiro 
trimestre do ano. No segun-
do, o crescimento desacele-

rou ligeiramente, mas não 
afetará a companhia, afir-
mou Ren.

“A Huawei tinha se prepa-
rado para situações extremas 
mesmo antes do Ano Novo 
Lunar chinês.”

Ele observou, no entanto, 
que não rejeitará a cadeia 
de suprimentos dos EUA, 
citando a compra anunciada 
da Huawei de 50 milhões 
de chips da Qualcomm em 
2018.

“Enquanto o governo dos 
EUA permitir que suas com-
panhias exportem os compo-
nentes, a companhia conti-

nuará comprando, ao mesmo 
tempo em que mantém sua 
própria pesquisa e desenvol-
vimento.”

Ren elogiou o apoio ao 
longo dos anos de um gran-
de número de fornecedores 
norte-americanos de com-
ponentes, que também es-
tão fazendo lobby para a 
flexibilização das restrições 
impostas pelo governo dos 
EUA. Ren também disse que 
a Huawei também está em 
conversações com compa-
nhias como o Google para 
possíveis soluções, acres-
centou.
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Balanço patrimonial - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Em Reais

Demonstração do resultado Período de 24 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2018 Em Reais

Nota
Período de 24 de janeiro a 

31 de dezembro de 2018
Despesas 
Despesas gerais e administrativas 10 (2.995.666)
Outras receitas (despesas) (14.379)
Equivalência patrimonial 11 (264.129)
Prejuízo operacional (3.274.174)
Receitas financeiras 27.480
Despesas financeiras (814.205)
Despesas financeiras, líquidas (786.725)
Prejuízo líquido do período (4.060.899)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente
Período de 24 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 - Em Reais

Período de 24 de janeiro a 
31 de dezembro de 2018

Prejuízo líquido do período (4.060.899)
Outros resultados abrangentes -
Total do resultado abrangente do período (4.060.899)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 24 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 - Em Reais

Ajuste de 

Capital
Social

Lucros 
acumu-

lados
Avaliação 

patrimonial Total
Integralização de capital 
em 24 de janeiro de 2018 500 - - 500
Prejuízo líquido do período - (4.060.899) - (4.060.899)
Contribuições de 
 acionistas e distribuição
 aos acionistas - - - -

Integralização de capital 45.571.992 - - 45.571.992
Ajuste de avaliação patrimo-
nial em coligada - - (645.871) (645.871)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018 45.572.492 (4.060.899) (645.871) 40.865.722

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 24 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 - Em Reais

Período de 24 de janeiro a 
31 de dezembro de 2018

Prejuízo líquido do período (4.060.899)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial 264.129
Juros incorridos 814.205

(2.982.565)
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Tributos a recuperar e a compensar (1.494)
Fornecedores 4.728
Obrigações sociais e trabalhistas 402
Caixa (aplicado) nas operações (2.978.928)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades 
 operacionais (2.978.928)
Das atividades de investimento
Adições aos investimentos (42.181.802)
Caixa (aplicado) nas atividades de investi-
mento (42.181.802)
Das atividades de financiamento
Integralização de capital 45.572.492
Caixa gerado nas atividades de financiamento 45.572.492
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 411.761
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No final do período 411.761
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 411.761
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 - Em reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais: 1.1  Contexto operacional: A PAQUETA PARTICI-
PAÇÕES S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital fechado,
criada em 24 de janeiro de 2018, com natureza empresária, organizada e re-
gistrada nos termos do estatuto social, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e demais dispositivos legais
aplicáveis. A Companhia tem sede na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º
andar, Leblon, CEP 22440-034, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais,
agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter
correspondentes e representantes no País ou no exterior, por deliberação da
diretoria. A companhia tem por objeto social a participação em outras socieda-
des, como sócia, acionista ou quotista e o prazo de duração da Companhia é
indeterminado. A Companhia foi fundada em 24 de janeiro de 2018, portanto,
o exercício corrente corresponde ao período desde a data da fundação até 31
de dezembro de 2018. A emissão dessas demonstrações financeiras foi auto-
rizada pela administração em 14 de maio de 2019. (a) Informações sobre os
investimentos da Companhia:  Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia
possuía os seguintes investimentos em controladas: (i) GEM Assistência Média 
Especializada S.A. (“GEM” ou “Clínica AMO”) é uma sociedade anônima, com
sede em Salvador, e que adota o nome fantasia “CLÍNICA AMO – Assistência
Multidisciplinar em Oncologia”. A GEM e suas controladas (conjuntamente, o
“Grupo”) têm por objeto social a prestação de serviços médicos (especialmente
clínica geral, cirurgia geral e oncológica, hematologia, oncologia, cirurgia de
cabeça e pescoço, mastologia, pneumologia, reumatologia; nutrição clínica pa-
renteral e enteral, quimioterapia e enfermagem), prestação de atendimento ele-
tivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial, hospital-dia,
internamento hospitalar; cessão de direito de uso de marca e gestão de ativos
intangíveis não financeiros, prestação de serviços em atividades odontológicas,
assessoria e consultoria na área de saúde. A PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES
S.A. participa com 55.866.905 ações da GEM, equivalentes a 40% do capital
social desta sociedade. 1.2 Base de preparação: As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão.  As principais políticas contábeis
adotadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas na
nota 4. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente, salvo indicação
contrária. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o cus-
to histórico como base de valor, que, no caso dos ativos intangíveis decorrentes 
das combinações de negócios, é ajustado para refletir a mensuração ao valor
justo. A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas esti-
mativas críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.  Como o jul-
gamento da administração envolve a determinação de estimativas relacionadas 
à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem
divergir dessas estimativas. Na preparação das demonstrações financeiras, a
Companhia adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua experiên-
cia histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e relevantes.
Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas, variáveis
ou condições diferentes. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamen-
to e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e esti-
mativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas
na nota explicativa 2. 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As
estimativas e os julgamentos contábeis foram avaliados e baseiam-se na ex-
pectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.
As principais estimativas e premissas com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
social, estão contempladas a seguir.  (a) Valor justo decorrente de aquisição
de investimentos: Para determinação do valor justo dos ativos na combinação 
de negócios foi feito o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu
julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam
principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço Nota
6. (b) Perda (impairment) do ágio: Na data do balanço, a Companhia tes-
ta eventuais perdas (impairment) no ágio. Os valores recuperáveis do grupo
de Unidades Geradoras de Caixa (UGC’s) foram determinados com base em
cálculos do valor em uso, efetuado com base em estimativas. Esses cálculos
utilizam projeções baseadas em orçamentos financeiros realizados pela admi-
nistração. 3. Gestão de risco financeiro: 3.1 Fatores de risco financeiro:  As 
atividades do Grupo o expõem a riscos financeiros, principalmente relacionado
a risco de crédito, com exposição do caixa e equivalentes e risco de liquidez,
com exposição dos empréstimos e outros passivos. A gestão de risco é realiza-
da pela tesouraria central da Companhia que identifica, avalia e protege a Com-
panhia contra eventuais riscos financeiros. (a) Risco de crédito:  Os instru-
mentos financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de crédito referem-se a
equivalentes de caixa. Todas as operações da Companhia são realizadas com
bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos.  Impairment de
ativos financeiros: Estão sujeitos ao modelo de perdas de crédito esperadas
o caixa e equivalentes de caixa, sujeitos às exigências de impairment do CPC
48. A perda por impairment identificada nesses ativos é imaterial. (b) Risco de
liquidez: Representa o risco de escassez e dificuldade da Companhia honrar
suas dívidas. A Companhia procura alinhar o vencimento de suas dívidas com
o período de geração de caixa para evitar o descasamento e gerar a necessi-
dade de maior alavancagem.   A tabela a seguir analisa os passivos financeiros
não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao 
período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual 
do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não 
descontados contratados.

 Até 1 
ano

Entre 1 e 2 
anos

Entre 2 e 4 
anos Total

Fornecedores  4.728  -  -  4.728 
Obrigações fiscais  402  -  -  402 
Empréstimos -  -  43.813.975 43.813.975 
Aplicações Financeiras  411.761  -  -  411.761 
Derivativos: A Companhia não operou com derivativos ao longo do ano findo 
em 31 de dezembro de 2018. 4. Resumo das principais políticas contábeis: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstra-
ções financeiras estão  definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente, salvo disposição em contrário. 4.1 Investimento em coliga-
da: Coligadas são as entidades nas quais a Companhia investe, porém não de-
tém o controle, isto é, quando não está exposta ou tem direitos a retornos variá-
veis de seu envolvimento com a investida e não tem capacidade de dirigir as 
atividades relevantes da investida.  4.2 Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresen-
tadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 4.3 Caixa e equi-
valentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou 
outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação finan-
ceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estan-
do sujeita a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registra-
dos pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas 
dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 4.4 

Instrumentos financeiros: 4.4.1 Classificação: A classificação depende da fi-
nalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contra-
tados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. 
(a) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a
categoria de custo amortizado.  São classificados nessa categoria os ativos que 
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais. quando tais fluxos de 
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros. As receitas com 
juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas finan-
ceiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas 
devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresenta-
dos em outros ganhos/(perdas). As perdas por impairment são apresentadas em 
uma conta separada na demonstração do resultado. No reconhecimento inicial, 
a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de 
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos 
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Im-
pairment: A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de 
crédito associadas aos instrumentos financeiros registrados ao custo amortiza-
do. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um 
aumento significativo no risco de crédito.  A Companhia aplica a abordagem 
simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas 
esperadas ao longo da vida útil do instrumento financeiro a partir do reconheci-
mento inicial.   4.4.2 Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço 
patrimonial quando há um direito contratual legalmente aplicável de compensar 
os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.  4.5  Intangível: (a) Ágio: 
O ágio resulta da aquisição de investimento e representa o excesso da (i) con-
traprestação transferida e (ii) do valor da participação de não controladores na 
adquirida. Caso o total da contraprestação transferida e a participação dos não 
controladores reconhecida seja maior do que o valor justo dos ativos líquidos da 
controlada adquirida, a diferença é reconhecida como ágio em caso de compra 
vantajosa o resultado é reconhecido na demonstração do resultado. 4.6  Impair-
ment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, 
como o ágio e marca, não estão sujeitos à amortização e são testados na data 
do balanço para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperá-
vel (impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente 
ou com maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem 
um possível impairment. Uma perda por impairment é reconhecida quando o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior 
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em 
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para aos quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamen-
te (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alo-
cado para as UGCs ou para os grupos de UGCs que devem se beneficiar deste, 
e são identificadas de acordo com o segmento operacional. Os ativos não finan-
ceiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na 
data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não 
é revertido. 4.7 Fornecedores e outras contas a pagar: As contas a pagar aos 
fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por mercado-
rias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos ne-
gócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devi-
do no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresenta-
das como passivo não circulante.  Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo va-
lor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. 4.8 Empréstimos e financiamentos: Os em-
préstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, lí-
quido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstra-
dos pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líqui-
dos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demons-
tração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financia-
mentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 
12 meses após a data do balanço. 4.9 Provisões para riscos tributários, cí-
veis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo pro-
vável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o 
valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao 
valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utiliza-
da a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao pas-
sivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das 
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos asses-
sores legais da Companhia. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia não 
apresentou saldos a serem provisionados. 4.10 Imposto de Renda e Contribui-
ção Social correntes e diferidos: As despesas de Imposto de Renda e Contri-
buição Social do período compreende os impostos: corrente e diferido. Os im-
postos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto 
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no 
patrimônio líquido.  O imposto de renda e a contribuição social corrente são 
apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver 
montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
excedem o total devido na data do relatório.  O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as dife-
renças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos 
e passivos e  seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, 
o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que 
não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não
afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). Os tributos di-
feridos não foram registrados no exercício de 2018 em decorrência de ausência
de expectativa de realização destes. 4.11 Reconhecimento de receitas e cus-
tos: (a) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.
5. Caixa e equivalentes de caixa: 2018
Caixa 500
Banco conta movimento 63
Aplicações financeiras 411.198

411.761
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras 
de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada 
por estes investimentos é registrada como receita financeira. 6. Investimen-
tos: (a) Movimentação dos investimentos: Em setembro de 2018 a Com-
panhia adquiriu 40% do controle da GEM Assistência Médica Especializada 
S.A., pelo valor de R$ 85.181.752. O valor patrimonial do investimento foi
mensurado a valor justo conforme laudo de perito contratado pela Companhia, 
sendo a participação da Paquetá avaliada em R$ 19.230.000. Dessa forma, a
diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial, foi registrado como
intangível. O valor da equivalência patrimonial refere-se à apropriação de 40% 
do resultado da coligada GEM Assistência Médica Especializada S.A., incorri-
do entre os meses de setembro e dezembro de 2018.
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(b) Alocação do preço de compra: Segue abaixo a composição da contra-
prestação paga e alocação dos valores dos ativos identificados na aquisição
dos investimentos, bem como do ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Contraprestação:
Aumento de capital por emissão de ações  33.706.784 
Aquisição direta de participação  8.474.789 
Debêntures  42.000.000 
Pagamento HSI  1.000.000 
Total da contraprestação  85.181.573 
O valor patrimonial do investimento foi mensurado à valor justo conforme lau-
do de perito contratado pela Companhia foi de R$ 48.075.473 cuja participa-
ção da Paquetá é de 40% o equivalente a em R$ 19.230.000. O valor justo 
dos ativos intangíveis identificáveis inclui a Marca AMO. Os saldos advindos 
da aquisição de investimento que foi alocado à marca da “AMO”, foi avaliado 
em R$ 12.700.000 da qual a Companhia detém 40% de participação. A seguir 
são apresentadas as premissas chave utilizadas na valorização da marca.
Premissa  Variação
Taxa de Royalties 0,75%
Taxa de desconto 14,8%
Taxa de crescimento anual da receita 10% a 12,5%
Segue abaixo a alocação do preço de compra aos ativos identificados.
PL a valor justo da GEM  48.075.000 
Participação adquirida pela Paquetá  40%
Valor da participação da Paquetá  19.230.000 
Valor da Aquisição  85.181.573
Gap  65.951.573
Marca AMO/Clínica AMO  5.080.000 
Ágio a ser reconhecido  60.871.573
Total do investimento incluindo ágio na aquisição
Investimento em 31 de dezembro de 2018 18.320.000
Ágio pago em aquisição de investimento  60.871.573 
Em 31 de dezembro de 2018 79.191.573
A Companhia apurou de forma preliminar o valor justo dos ativos, assim como 
a expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido com base nas in-
formações existentes até 31 de dezembro de 2018. A Companhia contratou 
avaliador independente para emissão do laudo para a avaliação final do valor 
justo de ativos e passivos adquiridos que estará concluído dentro do prazo le-
galmente previsto. Assim, a Companhia deverá ajustar o valor do ágio prelimi-
nar reconhecido em até 12 meses a contar da data da aquisição, para refletir 
a obtenção de qualquer nova informação relativa a fatos e circunstâncias exis-
tentes na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria afetado 
a mensuração dos valores reconhecidos, em contrapartida ágio.
7. Fornecedores: 2018
Prestadores de serviços  4.728 

 4.728 
Referem-se aos serviços adquiridos no curso normal das operações. 
8. Empréstimos e financiamentos: 2018
Debêntures – Principal (i)  42.000.000 
Debê`ntures - Juros  813.975 
Credor por aquisição de investimento - HSI 1.000.000

 43.813.975 
(i) Debênture por aquisição de investimento, a qual ainda não apresentou
efeito caixa, e corresponde a uma dívida pela aquisição do investimento. 9.
Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social subscrito e integrali-
zado em 31 de dezembro de 2018 estava representado por 45.572.492 ações, 
distribuídas da seguinte forma:
Acionista Percentual % Valor das Ações
CATUMBI PARTICIPACOES S.A. 100,00% 45.572.492
10. Despesas gerais e administrativas: 2018
Advogado para aquisição de investimento  708.165 
Contabilidade  5.038 
Consultoria para aquisição de investimento  2.265.751 
Passagens aéreas  6.875 
Condução/taxi  644 
Refeições  1.183 
Outras despesas c/viagens  434 
Telefonia móvel  298 
Informática/internet  395 
Despesas com cartórios e legais  1.532 
Publicidade e propaganda  5.350 

 2.995.666 
11. Resultado de equivalência patrimonial: 2018
GEM Assistência Médica Especializada S.A. (264.129)

(264.129) 
O resultado de equivalência patrimonial refere-se à apropriação de 40% do 
resultado da GEM Assistência Médica Especializada S.A., gerado entre os 
meses de setembro e dezembro de 2018. 12. Eventos Subsequentes: No
dia 21 de março de 2019 a Paquetá recebeu aporte de capital da sua acio-
nista Catumbi Participações S.A. no montante de R$ 3.639.153. No dia 22 de 
março de 2019 a Paquetá realizou aporte de recursos na GEM Assistência 
Média Especializada S.A. por meio de debêntures conversíveis em ações no 
montante de R$ 3.300.000.
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Ativo Nota 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 411.761
Tributos a recuperar e a compensar 1.494
Total do ativo circulante 413.255
Ativo não circulante
Investimentos 6 79.191.573
Intangível 6 5.080.000
Total do ativo não circulante 84.271.573
Total do ativo 84.684.828
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo e patrimônio líquido Nota 2018
Passivo circulante 
Fornecedores 7 4.728
Obrigações fiscais 403
Total do passivo circulante 5.131
Passivo não circulante 
Empréstimos e financiamentos 8 43.813.975
Total do passivo não circulante 43.813.975
Patrimônio líquido 9
Capital Social 45.572.492
Prejuízo acumulado (4.060.899)
Ajuste de avaliação patrimonial (645.871)
Total do patrimônio líquido 40.865.722
Total do passivo e patrimônio líquido 84.684.828
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Paquetá Participações S.A.. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Paquetá Participações S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Paquetá Participa-
ções S.A.em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações financeiras:
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá-

vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. Salvador, 17 de Maio de 2019. PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5; Vinícius Ferreira Britto Rêgo 
- Contador CRC 1BA024501/O-9.
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