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Petrobras abre
mão de mercado
bilionário ao
vender refinarias

O Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu a sessão que vai
decidir se a Petrobras poderá seguir vendendo suas refinarias sem
o aval do Congresso. O julgamento
reacendeu o debate sobre a decisão
da companhia de alienar metade
de seu parque de refino no país.
Para o diretor da Associação dos
Engenheiros da Petrobras (Aepet)
Ricardo Maranhão, a venda desses
ativos é um erro estratégico.
Em entrevista ao Petronotícias,
ele afirma que a empresa está abrindo mão de um mercado de “grande
dimensão”, que movimenta 63,6
bilhões de litros de derivados por
ano. Maranhão prevê que a venda
das unidades não representará aumento da capacidade nacional de
refino e enxerga também prejuízos
aos consumidores.
“Eu posso lhe garantir que nenhuma empresa privada estrangeira
pode trazer derivado de petróleo ao
mercado brasileiro por preços inferiores aos da Petrobras”, declarou.
Maranhão critica também outras
questões, como a política de preços da Petrobras e a assinatura do
Termo de Compromisso de Cessação (TCC) junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade). “Vender as refinarias é beneficiar os concorrentes da empresa. Isso é inexplicável”, afirmou.
O diretor da Aepet explica que a
venda das oito refinarias, com capacidade de processamento de 1,1
milhão de barris de petróleo por
dia, é uma entrega de um pouco
menos da metade do mercado brasileiro. As refinarias instaladas no
Brasil têm capacidade de 2,2 milhões de barris de petróleo por dia.
E o país também importa de derivados de petróleo.
“Em qualquer nação ou qualquer
segmento da economia, o mercado é
um parâmetro. No caso do Brasil, a
importância do mercado é maior ainda, porque possui grandes dimensões
e é o sexto maior do mundo. Além
das grandes dimensões do mercado,
os derivados de petróleo são produtos estratégicos. Tanto é assim que a
própria Constituição Federal define
o mercado interno como Patrimônio
Nacional. E diz ainda que o Estado
deve dar um tratamento especial ao
mercado, para que tenha inovações
tecnológicas e esteja sintonizado
com o desenvolvimento do país”,
sustenta Maranhão.

Pedidos de seguro
desemprego têm
queda no mês mas
alta no ano

Os pedidos de seguro-desemprego recuaram 9,3% nos 15 primeiros dias de setembro em relação ao
mesmo período do ano passado.
Desde o início de junho, o indicador está em queda. Na primeira
metade de setembro, 218.679 benefícios foram requeridos.
No ano, porém, os pedidos de
seguro-desemprego continuam em
alta, tendo acumulado 5.203.736,
de 2 janeiro a 15 de setembro de
2020. O total representa aumento
de 6,7% em relação ao acumulado
no mesmo período do ano passado,
que foi de 4.876.556.
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Corporações distribuíram 90%
dos lucros de 2010 a 2019
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Companhias que
agora batem às portas
de seus governos
esvaziaram o caixa

A última década foi o período
mais lucrativo da história para as
maiores corporações do mundo. As
empresas da Global Fortune 500
aumentaram seus lucros em 156%,
de US$ 820 bilhões em 2009 para
US$ 2,1 trilhões em 2019. Mas estes resultados não fortaleceram as
companhias. Entre 2010 e 2019, as
empresas listadas no índice S&P
500 gastaram US$ 9,1 trilhões em
pagamentos a seus acionistas ricos
– o equivalente a mais de 90% de
seus lucros no período.
O relatório “Poder, Lucros e
a Pandemia”, da ONG britânica
Oxfam, divulgado este mês, concluiu que as principais empresas
do mundo usaram os quatro anos
anteriores à Covid-19 para intensificar sua distribuição de lucros aos
acionistas. O crescimento do lucro
superou em muito o crescimento do
PIB global, permitindo-lhes capturar uma porção cada vez maior do
bolo econômico global.
Os lucros corporativos tampouco beneficiaram os governos, por
exemplo, na forma de pagamentos
de impostos. Embora as estimativas
variem, a Oxfam estima que as perdas fiscais anuais totais resultantes
da evasão fiscal corporativa podem
chegar a US$ 500 bilhões por ano,
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Mercado de touro: bolsas mundiais batem recordes
incluindo US$ 200 bilhões em países
de baixa renda que dependem particularmente de impostos corporativos
para financiar serviços públicos.
Companhias que hoje pedem
ajuda aos governos foram pegas
com poucos recursos em caixa devido à política de distribuição exagerada. As empresas do setor de
aviação dos EUA, que recebeu resgate de US$ 50 bilhões em dinheiro
do contribuinte, gastaram quase a
mesma quantia em pagamentos aos
acionistas desde 2015.
Os pagamentos de dividendos
por grandes corporações em países
de baixa e média renda também au-

mentaram, ainda que em proporção
menor. Entre 2016 e 2019, a alta foi
de 58% (de US$ 88,7 bilhões para
US$ 140 bilhões). A Oxfam cita
que no Brasil os acionistas não precisam pagar nenhum imposto sobre
os dividendos desde 1995.
A manutenção do pagamento
de dividendos superou a preparação para uma crise iminente. Os
pagamentos aumentaram 3,6% no
mundo, para um recorde de US $
275 bilhões no primeiro trimestre
de 2020. As maiores empresas dos
EUA gastaram quase US $ 200 bilhões em recompras de ações no
mesmo período.

Renda do trabalho diminuiu US$ 3,5 trilhões no ano

As perdas devastadoras nas horas de trabalho causadas pela pandemia trouxeram uma queda “drástica” na renda do trabalho para os
trabalhadores e as trabalhadoras
em todo o mundo, afirma a Organização Internacional do Trabalho
(OIT).
Estima-se que a renda global do
trabalho tenha diminuído 10,7%,
ou US$ 3,5 trilhões, nos primeiros
três trimestres de 2020, em comparação com o mesmo período de
2019. Esse número exclui os efeitos das medidas de apoio à renda
implementadas pelos governos. Ao
mesmo tempo, as 500 maiores empresas do mundo pagaram US$ 275
bilhões em dividendos apenas no
primeiro trimestre do ano.
A maior queda ocorreu nos países de renda média-baixa, onde as
perdas de renda do trabalho atingiram 15,1%, sendo a região das
Américas a mais atingida, com
12,1%.
A sexta edição do “Monitor da
OIT: Covid-19 e o mundo do trabalho” destaca que as perdas globais
de horas de trabalho nos primeiros
nove meses de 2020 foram “consideravelmente maiores” do que
as estimadas na edição anterior do
estudo, divulgado em 30 de junho.
“Assim como devemos redobrar nossos esforços para vencer
o vírus, devemos agir com urgência e em larga escala para superar
suas consequências econômicas,
sociais e sobre o emprego. Isso inclui fornecer um apoio sustentado
para empregos, negócios e renda”,
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Produção em ritmo lento
afirmou Guy Ryder, diretor-geral
da OIT.
Em escala global, a revisão das
estimativas das perdas de horas de
trabalho para o segundo trimestre (Q2) deste ano (em relação ao
quarto trimestre de 2019) mostra
uma queda de 17,3%, equivalente
a 495 milhões empregos em tempo integral (considerando-se uma
semana de trabalho de 48 horas),
comparada à estimativa anterior de
14%, ou 400 milhões de empregos
em tempo integral. Para o terceiro
trimestre de 2020, prevê-se uma
perda mundial de horas de trabalho
de 12,1%, ou 345 milhões de empregos em tempo integral.
As projeções para o quarto trimestre pioraram significativamen-

te. A OIT estima perdas globais de
horas de trabalho de 8,6% no quarto
trimestre de 2020 (em comparação
com o quarto trimestre de 2019), o
que corresponde a 245 milhões de
empregos em tempo integral. Isso
representa um aumento de 4,9%,
ou 140 milhões de empregos em
tempo integral, em comparação
com a estimativa anterior da OIT.
Em países onde dados fiscais estão disponíveis para o segundo trimestre de 2020, existe uma correlação mostrando que quanto maior o
estímulo fiscal (como uma porcentagem do PIB), menores as perdas
de horas de trabalho. Um estímulo
fiscal adicional de 1% do PIB anual
teria reduzido as perdas de horas de
trabalho em mais 0,8%.

Inelegível para
o TRE, Crivella
recorrerá para
disputar eleição

O Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro (TRE-RJ) tornou o
prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) inelegível por oito anos, por
abuso de poder político. A sessão
realizada nesta quinta-feira foi continuação do julgamento iniciado na
última segunda-feira (21), que foi
interrompido por pedido de vista
do desembargador recém-chegado
Vitor Marcelo Rodrigues, indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro no
final do mês passado.
O resultado ficou em 7 x 0 contra
Crivella, condenado pela realização
de um evento político ocorrido em
2018, quando funcionários públicos
foram levados em carros oficiais a
reunião em que Marcelo Hodge
Crivella, filho do prefeito, foi apresentado como pré-candidato a deputado federal (não foi eleito).
“O prefeito Marcelo Crivella
vai recorrer da decisão”, disse a
Prefeitura em nota. “Cabe destacar que o prefeito Crivella não
está, de forma alguma, impedido
de disputar as eleições, e vai concorrer à reeleição”.
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Conflito, escolhas e crise fiscal

Universidade, portal da esperança

Uma crise fiscal surge mediante forte contração de demanda: aumento do déficit por redução
de receitas e aumentos de despesas mais associadas ao ciclo econômico. Nas recessões mais profundas, vem acompanhada de perda permanente
de produto, o que gera uma deterioração fiscal
com componentes estruturais. O Brasil vive isso.
Nesse contexto, três fatores nacionais atravessam as disputas nas frações e grupos de interesse
na economia brasileira, que se materializam na
luta acirrada pelo controle do fundo público: crise socioeconômica, polarização política e pandemia. E mais, revelam-se infrutíferas as tentativas
governamentais de adiar o conflito entre os “dependentes de lucro” e os “dependentes de salário”, através do jogo democrático liberal, como
forma de blindar as demandas populares. A novela do fim do auxílio emergencial e a busca de
uma saída para um programa de renda mínima é
um exemplo claro.

O mundo, nesses primeiros 20 anos do
século XXI, passou por uma gigantesca
desarticulação ideológica, que incluiu
uma enorme dissociação política e uma
desigualdade verdadeiramente maciça.
Frente a essas transformações radicais,
mesmo que diante da pandemia que assola os cinco continentes do globo, a universidade ainda representa patrimônio intelectual, independência política e crítica
social. Graças, certamente, a essas características, a universidade é a instituição
mais bem preparada para reorientar o
futuro da humanidade, ainda que a educação, no Brasil, nunca tenha sido uma
política de Estado, lamentavelmente, mas
dos vários governos que se sucedem.
Resta pouca esperança de que um
novo sistema global de ideias venha a
ser criado para renovar a crença na utopia de um mundo em que o sonho humano de progresso tecnológico se alie
à liberdade e à igualdade. Essa crença
implica confiança nos políticos, nos líderes religiosos e nos magistrados, de
quem se espera a invenção de meios
para a criação de coalizões entre os seres humanos. Parte dessas classes, entretanto, têm decepcionado, e muito, os
brasileiros com os escândalos estampados na mídia. Todavia, se examinarmos
as instituições que sobreviveram ao
longo desses últimos mil anos, podemos ainda nos permitir ter esperanças,
se voltarmos nosso olhar para a universidade.
Para que a universidade seja de fato
um instrumento de esperança, entretanto,
faz-se mister que ela recupere esperança
nela própria. Isso significa compreender
as dificuldades e as limitações da própria
universidade, bem como formular uma
nova proposta, novas estruturas e novos
métodos de trabalhos. Lutar pela defesa
da universidade significa lutar pela transformação da universidade.
Essa não é a primeira vez que a universidade se vê confrontada com a necessidade de mudar, mas nunca ela precisou
mudar tanto quanto agora. Tampouco é a
primeira vez que a universidade parece
não se dar conta de sua própria crise, mas
também não será a primeira vez que irá
superar suas dificuldades e se reorganizar
para servir à humanidade.
A universidade brasileira é um local privilegiado para a compreensão
da crise universitária do mundo de
hoje. O Brasil é diferente dos países ricos, que não sofrem as mesmas
dificuldades financeiras, nem estão
rodeados tão proximamente pela exclusão social. O Brasil difere também
dos países pobres, onde o importante
são as condições de sobrevivência, e
a universidade também é parte da pobreza.
O Brasil se apresenta como um país
intermediário, em que uma riqueza semelhante à das melhores universidades
do mundo convive com uma pobreza
próxima à dos mais pobres. O Brasil
não é a Europa e não é a África, é um
pouco de cada um desses dois continentes. O Brasil é um retrato do planeta e da civilização contemporânea, e o
melhor indicador do rumo tomado pelo
mundo e do rumo que o mundo pode
vir a tomar.
A universidade deixou de ser a vanguarda do conhecimento, tendo perdido
a capacidade de assegurar um futuro
exitoso a seus discentes. Ela deixou de
ser um centro de disseminação do conhecimento, e não é mais usada como
instrumento na construção de uma humanidade coesa. Penso que a universidade flutua em meio às correntes da
globalização, e corre o risco de um naufrágio ético caso aceite a imoralidade
de uma sociedade cindida.
Quase novecentos anos depois de sua
criação, as universidades precisam enten-

Grandes empresas voltaram
ao lucro, mas à custa de
contrarreformas
Os gestores do setor produtivo que adiantam
capital na forma monetária e, na verdade, compram máquinas, equipamentos, alugam prédios e
contratam força de trabalho, reclamam pela recuperação da taxa de lucro. Melhor dizendo, a
massa de lucro das 100 mais importantes empresas brasileiras, que em 2015 foi negativo (R$ -64
bilhões), se recupera e atinge R$ 112 bilhões em

2019. Mas para isso, após décadas de construção
do Estado de bem-estar social brasileiro – nem
de longe comparável ao europeu – as pressões
do capital por expansão do lucro, via greve de
investimentos, levaram o Estado e seus agentes
políticos a realizarem uma série de reformas.
Aprofunda-se então, o avanço das contrarreformas explicitadas nas renúncias fiscais (R$
330 bilhões em 2020, só no âmbito federal) e redução de carga tributária para o andar de cima.
Ou desemprego alto, combinado com flexibilização da legislação trabalhista e abertura dos mercados de capitais, financeiros e comerciais. Se,
por um lado, essas mudanças expandem a lucratividade empresarial, por outro, levam à precarização do ambiente laboral dos trabalhadores e à
desindustrialização acelerada, bem como tornam
o Estado Nacional crescentemente endividado e,
portanto, incapaz de realizar os investimentos e
as políticas públicas demandadas pelo andar de
baixo, como por exemplo, socorrer as 10 milhões
de pessoas com insegurança alimentar grave.
Na outra ponta, os 45 bilionários brasileiros
acumulam quase R$ 1 trilhão de patrimônio,
conforme números divulgados pela Forbes relativos a abril de 2020.
A pergunta que fica é: neste tempo de incremento da pobreza, informalidade e desemprego,
qual “concertação social” é possível colocar na
mesa de negociações para superar esse impasse,
diante da crescente fragilidade do tecido social
e da inegável debilidade de nossa jovem democracia?

q Ranulfo Vidigal

Economista.

Remuneração dos executivos
segue imune à Covid-19
O comportamento de muitas empresas neste período de pandemia tem servido para comprovar, mais uma vez, que há sempre uma distância significativa entre discursos feitos na
hora da emoção e a prática. Da mesma forma,
nem tudo o que se aplica ao chamado “chão
de fábrica” serve para as “salas da chefia”.
De uma forma geral, enquanto muitas companhias aproveitaram a flexibilização das leis
trabalhistas para reduzir jornadas, salários e
antecipar férias dos níveis hierárquicos mais
básicos, do ponto de vista do alto escalão,
pouco foi feito no sentido de contribuir para
preservar a saúde financeira das organizações
neste momento de crise.
Apesar das notícias dando conta de que alguns diretores executivos, em uma demonstração de solidariedade, renunciaram a parte
das suas remunerações, uma pesquisa da consultoria americana CGLytics, com mais de 3
mil empresas listadas em bolsa, revela que o
sacrifício foi mínimo.
De acordo com o levantamento, os cortes
foram mais focados nas remunerações variáveis, mantendo a base da folha de pagamentos
intacta. Mesmo entre as empresas que cortaram os salários dos executivos, dois terços
delas não enxugaram mais do que 10% desse
valor.
No atual contexto da pandemia, e consequente crise econômica em escala global, as
empresas precisam ajustar suas prioridades e
repensar a maneira de conduzir os negócios.
O modelo de remuneração dos executivos é
um dos processos que necessita ser revisto
para garantir o alinhamento com as novas estratégias e prioridades empresariais.
No mercado brasileiro houve uma redução
de aproximadamente 20% nos salários praticados para novas contratações em todos os
níveis, com o objetivo de reduzir custos e garantir a sobrevivência dos negócios.
A necessidade de reinventar os negócios,
ação impulsionada pelas incertezas de uma
pandemia que já deixou a marca irreversível
de mais de 130 mil mortos no país, e uma taxa

de desemprego recorde, demanda das empresas uma atenção maior a métricas ESG (ambientais, sociais e de governança).

Nem tudo o que se aplica
ao ‘chão de fábrica’ serve
para as ‘salas da chefia’
É preciso responsabilidade nas tomadas de
decisões para que a política de remuneração
traga, de fato, impacto positivo para a organização e a comunidade.
As empresas podem ir além do básico e
oferecer outro tipo de incentivo à produtividade. Trabalhar a marca do empregador, ou
o employer branding, torna-se um grande
diferencial. Outras soluções passam pela melhoria do ambiente de trabalho, aumento das
oportunidades de crescimento e das chances
de desenvolvimento com novos modelos de
liderança e outras iniciativas que compõem
um arsenal imprescindível para atrair novos
talentos e reter os já existentes.
Trazer indicadores que expressem o impacto das altas remunerações no negócio também
se torna uma prioridade. Urge revisar métricas
financeiras associadas às metas de desempenho, apropriando-se de uma abordagem mais
balanceada, também como forma de atender
ao princípio da equidade.
O ambiente corporativo vive um momento de revisão conceitual de diversas práticas
de governança empresarial. Neste sentido,
a gestão de pessoas, sem dúvida, é um pilar
extremamente relevante para retomar o ciclo
virtuoso de crescimento que o país precisa.
Obter o máximo de engajamento de todos
os níveis hierárquicos nesse processo significa proteger a saúde financeira da companhia.

q Susana Falchi
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der que mudanças têm de acontecer e que
ela precisa voltar a ser a vanguarda crítica
da produção do conhecimento; necessita
firmar-se, novamente, como capazes de
assegurar o futuro dos seus alunos; deve
recuperar o papel de principal centro de
distribuição do conhecimento; tem de assumir compromisso e responsabilidade
ética para com o futuro da humanidade
sem exclusão e é preciso reconhecer que
a universidade não é uma instituição isolada, mas que ela faz parte de uma rede
mundial.

Corre o risco de um
naufrágio ético caso
aceite a imoralidade de
uma sociedade cindida
Neste momento, a universidade encontra-se em meio a uma revolução tecnológica, em um mundo dividido, precisando
agora fazer sua própria revolução. Dessa
forma, a universidade não pode mais encarar o conhecimento de forma estática,
como se o saber tivesse longa duração,
compatível com o horizonte da vida de
seus professores. Imprescindível entender que, na atualidade, o conhecimento
começa a mudar no instante em que é
criado, e a universidade tem de incorporar essa dimensão no papel desenhado
por ela.
Assim sendo, a universidade do século
em que vivemos não pode se responsabilizar pelos conhecimentos de ex-alunos
formados há alguns anos. É por essa razão que um diploma universitário deve
implicar a exigência de reciclagem do
conhecimento ao longo de toda a vida
profissional.
Na verdade, a universidade deve extinguir o conceito de ex-aluno, já que o
estudante já formado deve manter um
vínculo permanente com sua universidade, conectando-se com ela online e recebendo conhecimento ao longo de toda a
sua vida profissional, de forma a evitar a
obsolescência.
Os programas de mestrados e de doutorados devem ser atualizados, e não apenas os de graduação. O que ocorre hoje é
que os alunos de doutoramento concluem
suas teses e carregam pelo resto da vida
um título que demonstra apenas que um
trabalho de mérito foi realizado em um
determinado dia, em uma época. Possuir
um doutorado é como ostentar uma medalha de mérito, pouco servindo como
prova efetiva de conhecimento em áreas
que mudam a cada instante.
Se os diplomas de graduação ou de
pós-graduação necessitam de revalidação, os professores não podem manter
seus cargos com base em concursos antigos. A coerência exige que os professores
universitários prestem novos concursos,
em prazos que permitam demonstrar a
atualidade de seus conhecimentos. Isso
seria o ideal.
Mesmo atravessando tantas dificuldades, a universidade é ainda um portal da
esperança, por nos permitir compreender
a encruzilhada com a qual nos defrontamos em meio a nosso processo civilizatório. Um dos caminhos leva a um mundo unido, enquanto o outro conduz a um
mundo socialmente cindido.
Temos de conceber ideias para a criação de um futuro melhor, que venha a
beneficiar toda a humanidade, com uma
globalização que não inclua a exclusão
social.
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NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Dicas do Rio

O designer de joias Alberto Sabino, um apaixonado
pelo Rio e sua gastronomia, tem aproveitado, de forma
lúdica, fotos que posta em seu Facebook, para que sejam
identificados os locais. É uma forma criativa de divulgar
o Rio...

Chuvas da primavera
A nova estação começou com o alagamento de vários
bairros da zona sul, inclusive o Jardim Botânico, que virou um rio. Como a Prefeitura disse ter investido milhões
naquela região, a pergunta que não quer calar: o que foi
realmente feito?

Papa Francisco e a nova Igreja Católica
O Santo Padre tem realizado várias mudanças importantes no Catolicismo, que não agradam uma parte
conservadora. É uma revolução silenciosa mas de muita
profundidade. Recentemente, afirmou: “Eu acredito em
Deus. Não em Deus católico, pois não há Deus católico.
Só há um Deus”. Simples assim...

‘Memórias da quarentena’
O acadêmico Arnaldo Niskier aproveitou a quarentena
para lançar seu novo livro, produzido dentro de casa e
inspirado na solidão por conta do isolamento social e da
sensação de finitude intensificada pelo coronavírus. Recluso há quase seis meses, aborda momentos importantes
da pandemia. Uma leitura que nos fortalece.

O Museu do Artesanato em Petrópolis
O artista plástico Cocco Barçante dirige uma preciosidade, um museu voltado para o artesanato fluminense,
dentro de um conceito de solidariedade, coletivo e inovação. Consegue trabalhar os afetos e a arte em várias manifestações. Um exemplo para a Humanidade e o apreço
pelo outro.

Mudança repentina
Pela primeira vez, desde o início da pandemia, nosso
Alcaide começou a se preocupar com as medidas de flexibilização que implantou. Talvez fosse também importante orientar os colaboradores municipais que trabalham
em logradouros públicos a utilizar as benditas máscaras,
que a cada dia que passa estão sendo esquecidas.

Vamo
Enquanto o Vamo do downtown adota todos os protocolos de segurança e continua com serviço exemplar, o da
Abelardo Bueno amontoa pessoas numa pequena varanda
externa, sem o devido distanciamento.

Conjuntura

Brasil já perdeu mais de dois
SP em vegetação natural
O Brasil perdeu aproximadamente 500 mil km² de
sua vegetação natural, entre 2000 e 2018, uma área,
equivalente a duas vezes o
Estado de São Paulo (248,2
mil km²), de acordo com dados divulgados nesta quintafeira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
A maior perda em números absolutos ocorreu na
Amazônia (269,8 mil km²),
onde a área verde foi substituída, em especial, por áreas
de pastagem com manejo.
No entanto, no Rio Grande
do Sul, em termos percentuais, foi o que mais perdeu vegetação natural com
16,8%.

Segundo os pesquisadores, os seis biomas - Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa e Pantanal - tiveram suas áreas reduzidas, no qual o Pantanal
é o menos atingido. Mas a
amostra não inclui o período
de incêndios no Pantanal ao
longo de 2020, que bateu recorde de focos de queimadas
desde 1988, nem os da floresta amazônica no ano passado, já durante o governo
do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).
Pantanal
O Pantanal já registra o
número mensal mais alto de
focos de incêndio desde o

A maranhense Sandra Dualibe homenageia a música
paraense no seu novo álbum Do canto, com 17 compositores, de gerações diferentes. Com sua voz sofisticada,
fez escolhas criteriosas e mostra mais uma vez personalidade forte e brasileira.

Meu pensamento da semana
“Dos que se foram, guardarei sempre as melhores lembranças, as fotos mais significativas, os momentos mais
prazerosos e os sabores mais relevantes. Dos amores que
passaram, o convívio, a troca de experiência, os filhos, o
cheiro dos corpos, a intensidão do momento e as músicas
que cantamos e dançamos. Das viagens, o mundo novo
que descobrimos, as culturas e paisagens que incorporamos mesmo que por alguns momentos, os amigos que
fizemos e os pequenos museus que criamos em nossas
casas com o que trouxemos de cada pedaço do mundo. E
muita coisa, muito sentimento, muito amor, muita vontade que ficam dentro de nós e que nos permitem viver
eternamente de lembranças positivas de um mundo que
conhecemos e que nos ajuda até hoje a conhecer.”

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

início da série histórica do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)), em
1998: foram 6.048 pontos
de queimadas registrados no
bioma desde o dia 1 de setembro até esta quarta-feira
(23), o dado mais recente. O
recorde mensal anterior era
de agosto de 2005, quando
houve 5.993 focos de incêndio no bioma.
Em comparação a 2019,
quando setembro teve 2.887
focos detectados em 30 dias,
o mesmo mês de 2020 já
apresenta uma alta de 109%.
O número de focos neste
mês está 211% acima da média histórica do Inpe para setembro, que é de 1.944 pontos de incêndio.

“Setembro é o mês mais
crítico – então, no ritmo
que os incêndios vinham
no Pantanal, não é de se
estranhar que esse mês tenha batido recorde, ainda
que faltem seis dias para o
mês terminar”, avalia o engenheiro florestal Vinícius
Freitas Silgueiro, coordenador de inteligência territorial do Instituto Centro de
Vida (ICV), que monitora o
Pantanal em Mato Grosso.
“Esse é o resultado dessa seca bastante intensa – e,
principalmente, dos incêndios que estavam ativos que
não foram combatidos com a
eficiência necessária frente
ao tamanho desse problema”, afirma o engenheiro.

Ministro do Meio Ambiente: suposta ‘perseguição aos pecuaristas’
Jair Bolsonaro fez a sua
live semanal nesta quintafeira com a presença do
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dois
dias depois de proferir um
discurso carregado de dados irreais na abertura da
Assembleia Geral da ONU,
quando culpou índios pelas queimadas e citou uma
“campanha brutal” contra
a política ambiental do
seu governo. Mesmo com
a repercussão nacional e

internacional ao discurso,
a participação do ministro do Meio Ambiente na
transmissão semanal indica que Bolsonaro manterá
a atual política ambiental.
Durante a live, Ricardo
Salles diz que os incêndios
no Pantanal são relacionados a uma suposta “perseguição aos pecuaristas” no
Mato Grosso. “Vem havendo naquela região, ao contrário do Mato Grosso Sul
que controlou esse assun-

to, no Mato Grosso, uma
perseguição muito grande
contra os pecuaristas. Resultado: diminui o gado e
aumenta a quantidade de
capim e mato. Quando pega
fogo, pega fogo em um volume gigantesco”, afirmou
o ministro.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), até a última
quarta-feira (23), o total
de focos de incêndio chegou a 16.201 e superou o

recorde histórico de um
ano completo, os 12.536
registrados em todo 2005.
Os números do Inpe mostram que, mesmo sem ter
terminado o mês, os 6.048
focos de incêndio registrados em setembro até o
dia 23 já superam o recorde mensal anterior. Ele
tinha sido em agosto de
2005, com 5.993 pontos
de fogo, contabilizados ao
longo dos 31 dias daquele
mês.

MP e VW firmam acordo para
reparar violações na ditadura

Paulo Guedes volta a
defender cortes no Sistema S

A Volkswagen assumiu o
compromisso de destinar R$
36,3 milhões para ex-trabalhadores da empresa e para
iniciativas de promoção aos
Direitos Humanos. A medida, que serve como reparação ao período da ditadura
militar, teve envolvimento do
Ministério Público Federal,
Ministério Público do Estado
de São Paulo e Ministério Público do Trabalho.
Foi assinado um Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC), acordo extrajudicial
que estabelece obrigações à
empresa para que não sejam
propostas outras ações judiciais. Assim, encerram-se três
inquéritos civis que tramitam
desde 2015 sobre o assunto.
Do montante total de R$
36,3 milhões, R$ 16,8 milhões serão doados à Associação Henrich Plagge, que

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, avalia incluir
na participação do governo
na reforma tributária cortes
no Sistema S e no salárioeducação, informação confirmada pelo Congresso em
Foco com um assessor próximo do ministro.
O governo federal estuda
reduzir as alíquotas da contribuição patronal previdenciária. No caso do primeiro
emprego com rendimento de
um salário mínimo, a ideia
é retirar totalmente os 20%
que as empresas recolhem da
folha de salário para bancar
o INSS. No restante das faixas salariais, a intenção é diminuir de 20% para 15% ou
10% o tributo para o INSS.
De acordo com a fonte
ouvida pelo site, para que
a redução nas outras faixas
salariais chegue a 10% é
preciso que seja reduzido

congrega os trabalhadores da
Volkswagen, para que sejam
repartidos entre os ex-funcionários. Um valor de R$ 10,5
milhões será encaminhado a
projetos que resgatam a memória do período, incluindo o
Memorial da Luta por Justiça,
ao qual foram destinados R$
6 milhões. Os R$ 4,5 milhões
restantes serão destinados à
Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) para o financiamento de novas pesquisas.
O termo ainda prevê que a
empresa publique a ação em
jornais de grande circulação.
Estima-se que os desembolsos financeiros definidos no
acordo sejam efetuados em
janeiro de 2021. Mas o acordo não nomeia funcionários
atingidos e nem estabelece
valores para quem tenha sofrido qualquer forma de violações na ditadura.

Aquila Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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NIRE 33.208.206.296 - CNPJ/MF Nº 10.453.237/0001-81
Retiﬁcação da 21ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Publicada neste jornal na edição 19/03/2020, o qual constou: “a redução do
capital social, de R$ 61.388.718,00 para R$ 500,00, sendo a redução de R$
61.388.218,00 mediante a redução proporcional do número de quotas,
atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. A redução do capital será
efetivada mediante a compensação do prejuízo no valor de R$ 5.653.279,00,
bem como o restante será devolvido em dinheiro às sócias conforme
disponibilidade de caixa da Sociedade. (...) A redução implicará a diminuição
proporcional do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada.” Sendo o correto: “a redução do capital
social, de R$ 61.388.718,00 para R$ 45.656.439,00, sendo a redução de R$
15.732.279,00 realizada mediante a redução proporcional do número de
quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. A redução do capital
será efetivada mediante a compensação do prejuízo no valor de R$
5.653.279,00, bem como o restante será devolvido em dinheiro às sócias
conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. (...) A redução implicará a
diminuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de
45.656.439 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada.” Sócias: Even
Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIQUIRJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM VIDEOCONFERÊNCIA
Pelo presente Edital, o Sindicato da Indústria de Produtos Químicos
para Fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro - Siquirj, através de
seu presidente e por deliberação da Diretoria, respeitando as normas
do seu Estatuto Social e a Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, por
ocasião da pandemia de Covid-19, convoca os associados para a
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 6
de outubro de 2020 às 10h, em primeira convocação e, se não
houver “quorum”, às 10h30m, em segunda, com qualquer
número de empresas associadas, para discutir e deliberar
sobre a Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/
2021 (municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João
de Meriti e Nilópolis). Para a participação na videoconferência da
Assembleia, é necessário o envio de uma mensagem até o dia 5 de
outubro para o e-mail: siquirj@siquirj.com.br, informando: 1) Empresa e
nome completo do representante; 2) Cargo; 3) Número de telefone
celular para cadastro. Nos casos em que o participante for representante da empresa, deve-se anexar ao e-mail supramencionado
credenciamento em papel timbrado da empresa representada. Após o
recebimento das informações, remeteremos os dados de acesso para
participação na reunião virtual.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de2020.
Isaac Plachta – Presidente

em 50% os impostos que as
empresas pagam para financiar o Sistema S e o salárioeducação.
O sistema S engloba organizações, como Sesi,
Sesc, Senai e Sebrae, que
são entidades corporativas
voltadas para o treinamento
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e
assistência técnica. O salário-educação é um imposto
destinado a financiar a educação básica pública.
A reforma tributária de
Guedes também deve trazer
um tributo sobre movimentações financeiras digitais
com alíquota de 0,2%. A
expectativa do governo é arrecadar com isso R$ 120 bilhões por ano, dinheiro que
serviria para bancar a desoneração na folha e a correção na tabela do Imposto de
Renda.

Gama Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.

NIRE 33.2.0799052-0 - CNPJ/MF nº 09.159.417/0001-76
Retiﬁcação da 20ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Publicada neste jornal na edição 19/03/2020, o qual constou: “a redução do
capital social, de R$ 2.682.074,00 para R$ 500,00, sendo a redução de R$
2.681.574,00 mediante a redução proporcional do número de quotas
atualmente no valor de R$ 1,00 cada. (...) A redução implicará a diminuição
proporcional do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada.” Sendo o correto: “a redução do capital
social, de R$ 2.682.074,00 para R$ 2.641.074,00, sendo a redução de R$
41.000,00 realizada mediante a redução proporcional do número de quotas,
atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada.(...) A redução implicará a
diminuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de
2.641.074 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada.” Sócias: Even
Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Ficam os sócios da sociedade CEDT RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA
EPP, sociedade empresária inscrita no CNPJ/ME sob o número 08.691.703/
0001-15, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, número 7899, bloco 2, salas 201 e 202, CONVOCADOS, nos
termos da Cláusula Nona, Parágrafo Único, do Contrato Social da sociedade, combinada com a Cláusula Décima, para a realização de Assembleia
Geral de Sócios, a se realizar na sede da sociedade, no dia 30 de
setembro de 2020, em primeira convocação as 14 (quatorze) horas e
segunda convocação as 15 (quinze) horas, para tratar da exclusão de
sócio em razão (i) de seu total e completo afastamento da sociedade, (ii)
de sua situação cadastral que hoje prejudica a sociedade, (iii) facultar ao
sócio apresentação de argumentos que impeçam a sua exclusão, os
quais serão apreciados na Assembleia, pelo que se mostra imperioso o
seu comparecimento e exercício do direito de defesa. Todos os detalhes
e os documentos da sociedade e que suportam o quanto a ser debatido
na referida Assembleia encontram-se a disposição de qualquer sócio na
sede da sociedade, podendo ser encaminhados via eletrônica por qualquer dos administradores, se assim for requerido pelo sócio. Fica desde
já facultado aos sócios, que assim desejarem, a participação via chamada de vídeo pelo aplicativo Zoom através do link que poderá ser obtido
junto a administração da sociedade nos telefones: (21) 2408-5511 / (21)
2431-4452. Os sócios autorizam desde já que a Assembleia seja gravada
para arquivo na sede da sociedade em mídia eletrônica.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.
CEDT RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA EPP
Leonardo de Melo Veiga e Luiz Fernando Deluiz
Sócios Administradores
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Covid-19 pode influenciar
eleição municipal
Os marqueteiros têm mais uma preocupação nas eleições municipais deste ano: o efeito Covid-19. O assunto
atinge diretamente os prefeitos candidatos à reeleição,
mas afetam também os demais postulantes. Saúde, Educação, Segurança e Transportes sempre foram assuntos
quentes no período eleitoral. Agora há uma subdivisão na
saúde que pode influenciar o voto. Candidatos serão julgados pelo eleitor pelo que fizeram e pelo que deixaram
de fazer durante a pandemia.

Quilo do contrafilé R$ 64,99
Procon SP multa
comércio por
abuso de preço

A operação, sem data para
acabar, está averiguando
principalmente o preço do
pacote de 5 quilos (kg) de
arroz, do óleo de soja na embalagem de 900 miligramas
(ml) e de carnes vermelhas
(patinho, coxão mole, coxão
duro e contrafilé).
Segundo o Procon, até o
momento, os maiores preços
encontrados na capital foram: R$ 27,90, do arroz tipo
1 (pacote de 5kg); R$ 7,73
no óleo de soja (900ml); e
nas carnes, R$ 47,69 o quilo
do patinho; R$ 55,61, coxão
mole; R$ 53,11, coxão duro
e R$ 64,99, o contrafilé. Em
cidades do interior, os maiores preços foram: R$ 34,90

O Procon São Paulo notificou 331 estabelecimentos
comerciais suspeitos de praticar abusos de preço e solicitou que apresentem notas
fiscais de compra e venda
de itens da cesta básica. O
objetivo do órgão é apurar
eventual aumento injustificado dos valores cobrados.
Os dados, divulgados nesta
quinta-feira, são referentes a
ação do Procon de 14 a 22 de
setembro.

Eduardo Peret/AgenciaIBGE Noticias

4

no arroz tipo 1 e R$ 8,59 no
óleo de soja.
Caso seja identificado aumento desproporcional nos
valores, as empresas responderão a processo administrativo. Para denunciar pre-

ços abusivos, o consumidor
pode utilizar o site do Procon (www.procon.sp.gov.
br), ou as redes sociais, marcando @proconsp no Twitter, indicando o endereço ou
site do estabelecimento.

André Ceciliano

Alerj manteve funcionamento
durante a pandemia
A pandemia do coronavírus não paralisou os trabalhos
na Alerj. Pelo contrário, a Casa adotou todos os protocolos de segurança em saúde e seguiu com suas sessões de
votação, aprovando medidas importantes para o combate
à doença no estado. Sob a presidência do deputado André
Ceciliano (PT), a Alerj adorou o sistema de sessão virtual em 31 de março. Desde então, a Casa realizou 320
sessões: 68 ordinárias e 252 extraordinárias. Nelas foram
discutidos 779 projetos de lei relacionados ao coronavírus. Segundo Ceciliano, a primeira preocupação foi manter o Parlamento funcionando normalmente, sem que o
isolamento social fosse desrespeitado.

TJ expediu mais
1,2 milhão de sentenças
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também manteve sua produção durante os meses de confinamento social mais rígido. Do dia 16 de março, quando
teve início o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU) no TJ-RJ, até o último domingo (20/9)
foram expedidas 1.283.652 sentenças, 1.243.784 decisões, 3.333.087 despachos e 36.389.502 atos cumpridos
por servidores. Uma produção que, se somada, passa de
42 milhões de movimentações (42.250.025).

Jair Bittencourt

Barcas como antes da pandemia
A superlotação nas barcas da travessia Rio-Niterói e
de Paquetá levou o vice-presidente da Alerj, deputado
Jair Bittencourt (PP), a enviar ofício ao governador em
exercício, Cláudio Castro (PSC), pedindo fiscalizações
nos horários de maior movimento das barcas. Ele quer
a retomada dos horários de saída das embarcações que
vigoravam antes do período de isolamento social.

Autoescolas podem ter
aulas teóricas online
As autoescolas poderão dar aulas teóricas online enquanto
durar o estado de calamidade pública decretado em virtude
da pandemia de Covid-19. É o que estabelece a lei, de autoria do deputado Marcus Vinícius (PTB), sancionada pelo
governador em exercício Cláudio Castro (PSC) esta semana.
De acordo com a lei, autoescolas poderão contratar empresas terceirizadas para prestar os serviços de aulas digitais à
distância desde que elas estejam cadastradas no Detran-RJ.

Grego assume
segurança na Alerj
O ex-deputado estadual Zaqueu Teixeira (PSD) deixou
o cargo de subdiretor-geral de segurança da Alerj para disputar a vaga de prefeito de Queimados, na Baixada Fluminense. Assumiu no seu lugar o funcionário da Casa Hermogênes Barbosa, 34 anos, conhecido como Grego, que
já trabalhava no setor de segurança no Palácio Tiradentes.

O Conselho Monetário
Nacional (CMN) ampliou
em R$ 100 mil o limite de
renda anual das empresas
que podem ser contempladas com essa modalidade
de empréstimo, que tem juros limitados a 4% ao ano.
As empresas que faturam
até R$ 300 mil por ano poderão pegar empréstimos
do microcrédito produtivo
orientado.
O CMN também autorizou que todo o processo

Sabrina Fattori/Divulgaçao

Ampliado em R$ 100 mil limite de renda para micros

de contratação do microcrédito seja feito de forma
digital. Até agora, o microempresário precisaria ir à

agência ou a um posto de
atendimento para fazer o
primeiro contato com a instituição financeira e pedir o

empréstimo. O restante do
processo poderia ser seguido digitalmente.
Em nota, o Banco Central (BC) informou que a
medida pretende aperfeiçoar o programa de microcrédito produtivo orientado e
ampliar o número de beneficiários atendidos. Segundo o BC, a digitalização do
processo de concessão simplifica os requisitos técnicos para pedir um empréstimo nessa modalidade.

Grendene vai produzir e vender marca Azaleia
A Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil e
uma das maiores produtoras
mundiais, anunciou contrato
de licenciamento com a calçadista Vulcabras Azaleia para
exclusividade na produção e
comercialização dos produtos
da marca Azaleia no Brasil e
no exterior, exceto Chile, Colômbia e Peru. A parceria é

válida por três anos, podendo
ser renovada por um período
adicional de mais três anos.
“Além de produzir e comercializar os produtos da
marca, também seremos responsáveis pela criação de designs dos produtos”, explica
Alceu Albuquerque, diretor
de Relações com Investidores
da Grendene.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF – 10.939.209/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores associados do Instituto de Educação, Pesquisa e
Gestão Em Saúde (“IEPEGES”) convidados a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de outubro
de 2020, às 10:00 horas, na sede social do IEPEGES na Avenida das
Américas, n. 6.205, loja F, sls. 201 e 202, cidade e estado do Rio de Janeiro,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) Apreciar o Relatório da administração e as contas da Diretoria
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
(ii) Apreciar as metas e diretrizes estipuladas pelo Conselho de Gestão.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) Aprovar que o novo mantenedor
do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Pró-Cardíaco (CEP-HPC) será
o IEPEGES e a consequente aprovação da reforma do Estatuto Social do
IEPEGES; (iv) Aprovar a complementação da constituição das receitas do
IEPEGES, com a consequente reforma do Estatuto; (v) Aprovar a correção
de digitação constante no parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social;
(vi) Aprovar a alteração dos arts. 31, 37 e 38 do Estatuto Social, em
decorrência do deferimento do pedido de cancelamento da qualificação de
OSCIP; (vii) Aprovar eleição para nova composição do Conselho de Gestão
do IEPEGES; (viii) Aprovar a eleição para nova composição do Conselho
Fiscal do IEPEGES; (ix) Homologar o desligamento de associados, nos
termos do artigo 38 do Estatuto Social do IEPEGES; e (x) Aprovar a admissão
de novos associados, nos termos do artigo 27, parágrafos 2º e 4º do
Estatuto Social do IEPEGES. Informações Gerais: Os associados deverão
apresentar na sede do IEPEGES, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência, o documento de identidade e/ou documento societário
pertinente que comprove a representação legal, com reconhecimento da
firma do outorgante.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020.
Hugo Tannus Furtado de Mendonça Filho
Presidente do Conselho de Gestão
Charles Souleyman Al Odeh - Diretor Presidente

YOGO Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ Nº 11.973.234/0001-31 - NIRE 33.3.0029336-1
ATA DE AGE. Data, hora e local: No dia 21/09/2020, às 10h, na sede social da
Cia., localizada na Av. Ataulfo de Paiva nº 204, 10 andar - parte, Leblon/RJ. Convocação e Presença: Independentemente de convocação, nos termos do §4º, do Art.
124, da Lei 6.404/76, de 15/12/1976, com a presença dos acionistas representando
a totalidade do capital social da Cia., conforme verificado no Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Presidente: Andre Pines; Secretário: Flavio Jarczun Kac. Ordem
do Dia: I) Aprovar redução do capital social da Cia., com a consequente alteração
do Art. 5° do Estatuto Social, II) Consolidação do Estatuto da Cia. e III) Lavratura
da ata em forma sumária. Deliberações tomadas por unanimidade: Deliberação nº 1: Foi aprovada a redução do capital da Cia., nos termos do Art. 173 da lei
6.404/76, por ser julgado excessivo, no valor de R$ 100.000,00, passando o capital
social de R$44.973.000,00 para R$44.873.000,00 mediante o cancelamento de
90.054 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas de propriedade
do acionista Polo Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, com restituição ao acionista do valor a elas correspondentes de R$
100.000,00, para pagamento na forma do item 1.1 abaixo, sem prejuízo do atendimento aos ritos e exigências legais aplicáveis, em moeda corrente nacional, e com
a concordância expressa neste ato do outro acionista detentor de aproximadamente apenas 0,01 % do capital social. 1.1 Foi aprovado que a restituição ao acionista
Polo Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia do
valor correspondente às referidas ações ordinárias canceladas por conta da redução do capital social ora deliberada se dará até 30/06/21, em dinâmica a ser
acordada entre os acionistas. 1.2 Em virtude da deliberação acima o caput do Art.
5º do Estatuto Social passa a vigorar com a redação a seguir transcrita: “O Capital
Social da Cia. é de R$44.873.000,00, dividido em 40.409.868 ações ordinárias e
sem valor nominal”. Deliberação nº 2: Eleger como diretor para assumir o cargo
pelo tempo remanescente do mandato da diretoria, Marcos Duarte Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 08.383.583-5- IFP/RJ, CPF 014.066.837-36, residente
e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com escritório à Av. Ataulfo de Paiva nº 204,
salas 1001 a 1010, Leblon, o qual é investido em seu cargo na forma do Estatuto
Social da Cia. mediante assinatura do respectivo Termo de Posse (Anexo II). Deliberação nº 3: Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Cia., que passará
a vigorar na forma do Anexo I a esta ata. Deliberação nº 4: Aprovar a lavratura
da presente ata de acordo com o estabelecido no §1º do Art. 130 da Lei6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Cia. e que segue assinada por todos e
pelo presidente e secretário. Assinaturas: Acionistas: Polo Real Estate Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia, representado por seu gestor
Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos Ltda, e Polo Capital Real Estate
Gestão de Recursos Ltda, representada por seu diretor Marcos Duarte Santos.
RJ, 21/09/2020. Andre Pines - Presidente; Flavio Jarczun Kac - Secretário.

A tradicional marca Azaleia foi criada em 1958 e, hoje,
está presente em mais de 20
países, oferecendo uma linha
de produtos voltados para o
público feminino. No Brasil, a
coleção pode ser conferida na
loja online ou em mais de 12
mil pontos de venda físicos.
“A parceria com a Vulcabras Azaleia, que tem uma

história de sucesso semelhante à da Grendene, nos consolida como um dos principais
players na indústria calçadista. Ao incluirmos em nosso
portfólio comercial uma das
marcas mais lembradas pelo
público feminino, também
estamos próximos das nossas
consumidoras”, avalia Albuquerque.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DA LEOPOLDINA - RJ
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE BUSO que move em face
de ESPÓLIO DE FERNANDO ANTONIO SILVA MENDES (processo
nº 0009295-67.2007.8.19.0210) na forma abaixo:
A DRA. DENISE DE ARAUJO CAPIBERIBE Juíza de Direito Titular
na Terceira Vara Cível do Fórum Regional da Leopoldina, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente ao Executado:
ESPÓLIO DE FERNANDO ANTONIO SILVA MENDES, através de
sua Representante Legal, (inventariante) APARECIDA DONIZETTI
RANGEL MENDES, já devidamente qualificada nos autos, Credor
Hipotecário: BANERJ CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, atual: BANCO
ITAÚ S/A e ao promitente vendedor: J.M TAVARES IMOBILIÁRIA,
suprindo assim as exigências contidas no artigo 889, I, V, VI e
VII do NCPC, que no dia 01/10/2020 às 15:00 horas, será aberto
o 1º leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública CRISTINA
FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente
credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 06/10/
2020, no mesmo horário e local, a partir de 50% do valor da
avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC,
que estará aberto na “modalidade eletrônico”, obedecendo aos
artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, (PLENA
PROPRIEDADE) do imóvel descrito e avaliado como segue: LAUDO
DE AVALIAÇÃO INDIRETA IMÓVEL: APARTAMENTO 602, DA RUA
BARIRI 219 – OLARIA - RJ, COM DIREITO A UMA VAGA DE
GARAGEM, e a fração ideal de 1/54 do respectivo terreno que
mede: 32,73m de frente, 10,00m em curva de confluência das
Ruas Bariri e Engenheiro Edmundo Regis Bittencourt com raio de
6,00m, 26,65m de frente para a Rua Engenheiro Edmundo Regis
Bittencourt, 32,67, de onde confronta com o lote 03 do Espólio de
Maria Alexandrina Linhares Goulart, 36,43m de fundos por onde
confronta com o lote 6 da Rua Leopoldina Rego, do Espólio de
Maria Alexandrina Linhares Goulart. Este, devidamente registrado
no Oitavo Serviço Registral de Imóveis da Comarca da Capital,
matrícula n°56054-A renovada em 23/05/2000. LOCALIZAÇÃO: O
imóvel encontra-se localizado no bairro de Olaria, nesta cidade,
em logradouro que é composto praticamente por propriedades
residenciais e não residenciais próximo de comércio, sendo
considerado de boa localização. POSIÇÃO FACHADA: Prédio
constituído de nove andares, sendo seis apartamentos por andar,
dois elevadores um social e outro de serviço, tem posição de
frente, encontrando-se no alinhamento da vida pública, com
fachada em alvenaria, janelas em alumínio, todo murado com
grades de ferro, bem como, o que dá acesso a garagem, portão
em ferro que serve de entrada principal, sendo construção antiga
de concreto e alvenaria, encontrando-se, aparentemente, em bom
estado de conservação, como se pode observar pela parte externa
do imóvel. Dados constantes do Espelho de IPTU: Inscrição
Municipal (IPTU): 1.518.322-1, utilização residencial, posição frente,
tipologia apartamento, aérea edificada 68,00m, área de terreno
1234,00m, idade 11 anos(2009). Valor Venal (IPTU): R$104.703,00.
Assim considerando-se a sua localização, área do terreno e
estado geral de conservação aparente do imóvel, Avalio
indiretamente o bem acima descrito, com supedâneo no ITBI, e
sua correspondente fração ideal que lhe couber o terreno, em
R$ 330.000,00 (trezentos trinta mil reais). DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL: Ficam as partes em especial o executado, promitente
vendedor e credor fiduciário INTIMADOS por intermédio do
presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência
contida no artigo 889, I, V, VI e VII do NCPC. Dado e passado, Rio
de Janeiro, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto de dois mil
e vinte. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital
encontra-se devidamente assinado eletronicamente pela Sra.
Leiloeira Pública Cristina Façanha, pela Responsável do
Expediente – Eliane Cassia Souza da Silva (Mat.01/14547), (Mat.01/
27851), e pela MMa. Dra. Denise De Araujo Capiberibe – Juíza de
Direito.
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CNPJ 04.006.465/0001-00
COMPANHIA FECHADA
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 31/12/2019. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em milhares de reais)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Receita operacional líquida
14
12.897
11.042
Circulante
Custo dos serviços prestados e das
Caixa e equivalentes de caixa
4
143
341 mercadorias vendidas
15
(9.375)
(8.503)
Títulos e valores mobiliários
4
796
805 Lucro bruto
3.522
2.539
Contas a receber
5
295
339 Receitas (despesas) operacionais
Estoques
136
122
Gerais e administrativas
16
(718)
(621)
Tributos a recuperar
289
55
Outras
17
739
(119)
Partes relacionadas
8
10
34 Resultado antes do resultado financeiro
3.543
1.799
Outros ativos circulantes
279
243 Receitas financeiras
18
342
490
Total do ativo circulante
1.948
1.939 Despesas financeiras
18
(6)
(2)
Não circulante
Lucro antes do imposto de renda e da
Depósitos judiciais
83
53 contribuição social
3.879
2.287
Impostos e contribuições sociais diferidos
20
- Imposto de renda e contribuição social
10
(1.027)
(511)
Imobilizado
6
1.500
1.543 Lucro líquido do exercício
2.852
1.776
Ativo de direito de uso
7
14
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (em milhares de reais)
Intangível
23
27
31/12/2019 31/12/2018
Total do ativo não circulante
1.640
1.623 Lucro líquido do exercício
2.852
1.776
Total do ativo
3.588
3.562 Outros resultados abrangentes
Passivo
Resultado abrangente
2.852
1.776
Circulante
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empréstimos e financiamentos
20
(em milhares de reais)
Passivo de arrendamento
7
14
Reserva de lucros
Contas a pagar
9
478
563
DiviTotal do
Partes relacionadas
8
38
54
Cadendos Lucros
patriImpostos e contribuições a recolher
10
233
259
pital Reser- adicionais acumumônio
Obrigações sociais e trabalhistas
96
114
Nota social va legal propostos lados
líquido
Receita diferida
11
164
364
1.000
200
1.128
2.328
Outros passivos circulantes
1
5 Saldos em 31/12/2017
- 1.776
1.776
Total do passivo circulante
1.044
1.359 Lucro líquido do exercício
Distribuição de lucros
13
(1.128)
(949)
(2.077)
Não circulante
13
827
(827)
Empréstimos e financiamentos
34
- Retenção de lucros
1.000
200
827
2.027
Receita diferida
11
148 Saldos em 31/12/2018
- 2.852
2.852
Provisão para contingências
12
58
28 Lucro líquido do exercício
13
(827) (1.600)
(2.427)
Total do passivo não circulante
92
176 Distribuição de lucros
Retenção de lucros
13
1.252 (1.252)
Patrimônio líquido
13
1.000
200
1.252
2.452
Capital
1.000
1.000 Saldos em 31/12/2019
Reserva de lucros
1.452
1.027 participação que seja criada ou retida pela Cia. em tais ativos financeiros transferidos
Total do patrimônio líquido
2.452
2.027 é reconhecida como Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados
Total do passivo e patrimônio líquido
3.588
3.562 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
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A SRSP Cinemas S.A. (“Companhia.”) é uma sociedade o método de juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente reanônima de capital fechado, com sede na Praça Mahatma Gandhi, 2, no RJ/RJ. Atua presentados por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e
na área cinematográfica através da exploração, exibição e programação de filmes são avaliados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de
cinematográficos e, em complemento às atividades de entretenimento, explora aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumutambém a comercialização de comestíveis (“bomboniere”) e a veiculação publicitá- ladas calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil
ria nas salas de exibição. Possui 6 salas cinematográficas em SP. Considerando o econômica desses bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou
fato divulgado na nota 22 Eventos Subsequentes, que descreve que em 31/01/2020, quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda.
a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a difefoi considerado uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões rença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na designificativas de governos e entidades do setor privado, que somado ao impacto monstração dos resultados, no exercício em que o ativo for baixado. O valor residupotencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e al e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento
podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas nas de- de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. e) Provisão
monstrações financeiras. As entidades públicas brasileiras atendendo aos órgãos para recuperação de ativos - A Administração revisa anualmente o valor contábil límundiais de saúde, determinaram o fechamento de shopping centers e salas de quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
cinemas, com o intuito de reduzir aglomerações, o que impacta diretamente o públi- econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou
co dos cinemas e consequentemente a receita da Cia.. Em uma análise dos impac- perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor
tos para o fechamento de 31/12/2019, a Administração entende que um cenário contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão no resultado do
prolongado do fechamento dos cinemas e com distanciamento social, impactará exercício para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
significativamente no fluxo de caixa dos próximos meses. Por isso a Cia. está colo- O valor contábil de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
cando em prática diversas medidas, conforte detalhadas na nota explicativa 22, e a como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda, quando dispoAdministração tem confiança de que elas serão suficientes para suprir a necessida- nível. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base no
de de caixa durante esse período. As medidas divulgadas foram tomadas com base preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com
nas melhores informações disponíveis até o momento. Com base nessa avaliação, ativos semelhantes. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futue considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, a ros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desAdministração concluiu que existem incertezas que podem levantar dúvida quanto conto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a
a capacidade de continuidade operacional da Cia.. Mesmo assim a Administração unidade geradora de caixa. f) Outros ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no
considera que, o pressuposto de continuidade continua válido, considerando todas balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
as informações disponíveis até a data de autorização para emissão dessas demons- em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um
trações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas ba- passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou
seadas no pressuposto de continuidade operacional. 2. Base de preparação e constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
apresentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da econômico seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos
preparação destas demonstrações financeiras pela Administração aconteceu em ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, varia31/07/2020. Desta forma, estas demonstrações financeiras consideram os eventos ções monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. g)
subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. As Ajustes a valor presente - Os ativos e passivos monetários de circulantes e não cirdemonstrações financeiras para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018foram culantes são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, somente quanelaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pro- do o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomanunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen- das em conjunto. O ajuste ao valor presente é calculado levando em consideração
tos Contábeis (“CPC”) e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita,
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de premissas e estima- dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas,
tivas por parte da Administração da Cia. que impactam os saldos ativos e passivos. despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas rela- intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência. Posteriorcionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente mente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no
podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de julgamen- resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos
to e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as demonstrações finan- fluxos de caixa contratuais. Os adiantamentos recebidos em dinheiro, classificados
ceiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações envolvendo essas como receita diferida, não estão sujeitos ao ajuste a valor presente. A Cia. não ajusestimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registra- tou seus outros ativos e passivos por considerar os efeitos irrelevantes. h) Apuração
dos nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao dos resultados - O resultado das operações é apurado em conformidade com o reprocesso de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas periodicamente, gime contábil de competência. • As receitas de serviços são mensuradas com base
em prazo não superior a um ano. As demonstrações financeiras foram preparadas no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos impostos ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da prestação
ativos financeiros (mensurados pelo valor justo). 3. Resumo das principais políticas dos serviços. Os valores recebidos por publicidade não veiculada, bem como ingrescontábeis: a) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julga- sos emitidos e ainda não utilizados são registrados como receita diferida. • As receimentos: A preparação das demonstrações financeiras da Cia. requer que a Admi- tas com a venda de mercadorias são mensuradas com base no valor justo da connistração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores traprestação recebida da venda efetiva de alimentos e bebidas, excluindo descontos,
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento
de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, da entrega do produto. • As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo
a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. i) Trirequeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em butação - As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuiAlíquotas
períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida útil dos ativos imobilizado e intan- ções, pelas seguintes alíquotas básicas:
Receitas Receitas
gível: A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a
com
com Receitas
melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas
venda de bombo- com puoperações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado consumidor podem
Nome do tributo
Sigla ingressos
niere blicidade
requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. Arrendamentos: A companhia
tendo como base a norma CPC 06 – R2 aplicou o modelo de contabilização de ar- Contribuição para o Programa de IntegraPIS
1,65%
1,65%
1,65%
rendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrenda- ção Social
COmentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrenda- Contribuição para o Financiamento da
FINS
7,6%
7,6%
7,6%
mentos de ativo de baixo valor. A companhia remensura seu passivo de Seguridade Social
arrendamento em razão de reavaliações ou modificações do arrendamento (corre- Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS
5%
ções monetárias), para refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes Imposto sobre circulação de mercadoria ICMS
3,2%
são diretamente levados contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor A Cia. adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS.
recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente com
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir- o ISS, reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados. A
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar dete- tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa
rioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), compreenvalor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para des- dendo os impostos correntes e diferidos, que são calculados com base nos resultados
valorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recupe- tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas datas dos balanços,
rável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre o lucro contábil ajustado (15%
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Cia. a sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem
avaliação considerou seu complexo cinematográfico como unidade geradora de R$240 no período de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro
caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados contábil ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente não
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas
impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade geradora para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários
de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base diferidos. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados
em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os monconhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, tantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações
ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um financeiras. j) Demonstrações dos fluxos de caixa - Foram preparadas pelo método
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. indireto e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Cia. está sujeita a reivindi- - Demonstração dos Fluxos de Caixa. k) Arrendamentos - A Cia. avalia, na data de
cações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal início do contrato de aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou
das atividades de seus negócios. A Cia. registrou provisões, as quais envolvem seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por
considerável julgamento por parte da Administração, como resultado de um acon- um período de tempo em troca de contraprestação. A Cia. como arrendatária aplica
tecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendameneconômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável tos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo
possa ser feita do montante dessa obrigação. A avaliação da probabilidade de perda valor. A Cia. reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena- subjacentes. i - Ativos de direito de uso - A Cia. reconhece os ativos de direito de uso
mento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adi- de qualquer amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e
cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo
resultados reais podem diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da pro- dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos
visão para contingências estão descritos na Nota 12. b) Ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de
- Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de
classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são amortizados linearmente,
por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os
resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial contratos de arrendamento da companhia compreendem equipamentos de exibição.
depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio ii - Passivos de arrendamento Na data de início do arrendamento, a Cia. reconhece
para a gestão destes ativos financeiros. A Cia. apresenta os instrumentos financeiros os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a
da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento
financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendaao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Cia.
valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhe- e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento
cidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensu- refletir a Cia. exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao calcular o valor
rado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de presente dos pagamentos do arrendamento, a Cia. usa a sua taxa de empréstimo
caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é
de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execu- facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento
tada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de
utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento
recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamenefetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria to, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em
imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para
modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de
custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com uma opção de compra do ativo subjacente. iii - Arrendamentos de curto prazo e de
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Cia. não identificou ativos de baixo valor - A Cia. aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento
perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos cujo
de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de
transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos considerados de baixo
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
3.879
2.287
Ajustes por
Depreciação e amortização
422
415
Provisão para contingências
30
Perda por baixa de bens do ativo imobilizado baixados
4
Receita PIS e Cofins - Créditos extemporâneos
(244)
Juros e encargos financeiros
3
4.094
2.702
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber
44
113
Partes relacionadas
8
(11)
Estoque
(14)
(46)
Tributos a recuperar
(10)
143
Outros ativos
(66)
(111)
Contas a pagar
(85)
26
Receita diferida
(348)
(366)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.090)
(463)
Outros passivos
15
(95)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
2.548
1.892
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível
(351)
(4)
Redução no saldo de títulos e valores mobiliários
9
440
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(342)
436
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
59
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(6)
Pagamento de arrendamento - CPC 06
(30)
Dividendos pagos
(2.427)
(2.400)
(2.404)
(2.400)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
Redução do caixa e equivalentes de caixa
(198)
(72)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
341
413
143
341
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
do arrendamento. l) Normas e interpretações novas e revisadas aplicadas a partir de
01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil - A Cia. aplicou o
CPC 06 (R2), a partir de 01/01/2019 com base no método retrospectivo modificado.
A Cia. avaliou seus contratos de arrendamento à luz das novas normas contábeis
e optou 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 Cia. não aplicou
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 optou
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. A Cia. possui baixo volume com
contratos de arrendamentos, cujos valores não são representativos. Segue quadro
com principais impactos da adoção:
Impactos da adoção do CPC 06 (R2)
Ativo
Direito de uso
14
Total do Ativo
14
Passivo
Passivo de arrendamento
14
Total do Passivo
14
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
14
Demonstração do resultado
Outros custos operacionais
30
Depreciação e amortização
(28)
Lucro operacional
2
Despesa financeira
(2)
Lucro líquido do exercício
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - A Interpretação
(equivalente à interpretação IFRIC 23) trata da contabilização dos tributos sobre
o lucro 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 fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte:
• Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal),
bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos
e circunstâncias. A Cia. determina se considera cada tratamento tributário incerto
separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos e
considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Cia. aplica
julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de
imposto de renda e avaliou se a Interpretação teve impacto em suas demonstrações financeiras. A Cia. determinou, com base em seu estudo de conformidade
tributária, que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras
individuais da Cia.. Melhorias anuais - Ciclo 2015-2019 - • 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 essas
transações ou eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir de
01/01/2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as
aplica às consequências do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas
a partir do início do período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal
aplicável nas jurisdições nas quais a Cia. atua (primariamente no Brasil) não
preveem a tributação dos dividendos, essa alteração não trouxe efeito sobre as
demonstrações financeiras. • CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve tratar como parte dos empréstimos em geral
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 aplica estas
alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir do início do período anual
em que a entidade aplica essas alterações pela primeira vez. A entidade aplica
estas alterações a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019. Como a
prática atual da Cia. está alinhada a essas alterações, não houve nenhum impacto
sobre suas demonstrações financeiras. Norma emitida, mas ainda não vigente
até a data das demonstrações financeiras da Cia.: As normas e interpretações
novas e alteradas que foram emitidas, mas não ainda em vigor até a data das
Demonstrações Contábeis da Cia., estão descritas a seguir. A Cia. pretende
adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando
entrarem em vigor. IFRS 3/ CPC 15 – Combinação de negócios - Revisão CPC
14 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação.
Revisão CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. CPC 26
(R1) e IAS 8: Definição de omissão material. Não é esperado que essas alterações
tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Cia.. 4. Caixa
e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários:
2019 2018
Caixa e bancos
143
341
796
805
Aplicações financeiras
939 1.146
Caixa e equivalentes de caixa
143
341
Títulos e valores mobiliários
796
805
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 97,47% da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (98,21% no exercício de 2018). 5. Contas a receber:
2019 2018
Serviço de publicidade
30
46
Cartão de crédito, débito e Internet
243
267
Demais contas a receber
39
43
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(17)
(17)
295
339
O saldo do contas a receber em 31/12/2019 possui vencimento até 90 dias.
6. Imobilizado:
Taxas
MovimentaMovimentação
anuais 2017 ção do ano 2018
do ano
2019
de
Lídepre- qui- Aqui- Depre- Líqui- Aqui- Bai- Depre- Líquiciação do sição ciação do sição xa ciação do
Móveis e utensílios 10%
570
4
(98) 476
89
- (103) 462
Máquinas e equipamentos
10%
265
- (107) 158 167 (4)
(84) 237
Benfeitorias
em imóveis de
terceiros
(*) 1.110
- (201) 909
92
- (200) 801
1.945
4 (406) 1.543 348 (4) (387) 1.500
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos cinemas.
Em 31/12/2019 e 2018, não existem bens dados em garantia. 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 31/12/2019 e
de 2018, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em seus
ativos imobilizados. 7. Arrendamento financeiro: A Cia. possui contratos de arrendamento de equipamentos. Não existem contratos de arrendamento que contemplam
opções de renovação automática e rescisão. A Cia. também possui arrendamentos
com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos cujo ativo adjacente é
de baixo valor. Para esses casos, a Cia. aplica as isenções de reconhecimento de
arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. Direito de
Uso: Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor
da mensuração inicial do passivo de arrendamentos.
Direito de Uso
Adoção inicial CPC 06 (R2) Depreciação 31/12/2019
Não Circulante Equipamentos
42
(28)
14
Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos foram
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros. O saldo tem vencimento
em até 1 ano.
Adoção inicial Juros do ContrapresPassivo de Arrendamento
CPC 06 (R2) período tação paga 31/12/2019
Circulante - Equipamentos
42
2
(30)
14
8. Partes relacionadas:
2019 2018
Conta corrente - Empresa Cinemas São Luiz S.A.
10
34
(38)
(54)
Contas a pagar - Empresa Cinemas São Luiz S.A.
Total
(28)
(20)
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:
2019
2018
Receita Despesa Receita Despesa
Prestação de serviços administrativos Empresa Cinemas São Luiz S.A.
(581)
(498)
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 encontram-se clas-
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sificados segundo as expectativas de sua realização/liquidação. A remuneração dos
administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades
da Cia., está composta por honorários, no montante de R$ 36 no exercício findo em
31/12/2019 (R$34 em 31/12/2018). A Cia. não concede benefícios pós-emprego,
benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo
para a Administração e seus empregados.
9. Contas a pagar:
2019 2018
Fornecedores de filmes
236
256
Aluguéis a pagar
105
128
Fornecedores de mercadorias para revenda
52
45
Outras contas a pagar
85
134
478
563
10. Impostos e contribuições a recolher:
2019 2018
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
104
85
Cofins
69
98
ISS
33
36
PIS
15
21
Outros
12
19
233
259
Imposto de renda e contribuição social: Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são demonstrados como segue:
2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
3.879 2.287
34% 34%
Alíquota nominal
1.319
778
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil
Adição de despesas e custos não dedutíveis
29
28
Compensação de prejuízo fiscal
(246) (233)
Exclusão referente provisão adicionada em período anterior
(12)
(29)
Contingências
(20)
Outros
(43)
(33)
1.027
511
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva
Imposto de renda e contribuição social diferido
(20)
1.047
511
Imposto de renda e contribuição social corrente
1.027
511
Alíquota efetiva - %
27% 22%
Em 31/12/2018 a Cia. apresentava prejuízos fiscais no valor de R$723 e bases
negativas de contribuição social sobre o lucro no valor de R$723, integralmente
compensados com os lucros tributáveis em 2019. A legislação fiscal do Brasil permite
que prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social possam ser registrados
indefinidamente para serem utilizados 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 Cia. não
registrou o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, sobre prejuízos
fiscais e base negativa e diferenças temporárias. 11. Receita diferida: 2019 2018
Veiculação de marcas (a)
148 502
Receita antecipada de publicidade (b)
12
9
Venda antecipada de ingressos
4
1
164 512
Passivo circulante
164 364
Passivo não circulante
- 148
164 512
(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 antecipadamente
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. 12. Provisão para contingências:
A Cia. 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 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. O saldo de R$58 de provisão
para contingências em 31/12/2019 (R$28 em 31 de dezembro de 2018), refere-se
a contingências trabalhistas. Adicionalmente, com base na avaliação dos consultores jurídicos, a Cia. possui montante de aproximadamente R$53em 31/12/2019
(R$274 em 31 de dezembro de 2018) referentes a processos trabalhistas considerados como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida.

Movimentação
Saldo em 31 de dezembro de 2017
28
Baixa e adições
Saldo em 31 de dezembro de 2018
28
Adições
30
Saldo em 31/12/2019
58
13. Patrimônio líquido: Em 31/12/2019 e 2018,o capital autorizado, subscrito e
integralizado da Cia., está representado por 11.800açõesnominativas e sem valor
nominal e indivisíveis, sendo 4.000 ações ordinária e 7.800 ações preferenciais,
dividida entre seus diversos acionistas conforme abaixo:
2019 e 2018
Quantidade de ações
%
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
8.260
70
Acionistas (pessoas físicas)
3.540
30
11.800
100
a) Reserva legal: é calculada com base em 5% da parcela remanescente do lucro líquido da Cia., 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 Cia. 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
31/12/2019 pode ser assim demonstrado:
2019 2018
Lucro líquido do exercício (base de cálculo dos dividendos)
2.852 1.776
Dividendo obrigatório (25%)
713
444
Dividendo adicional proposto
2.139 1.332
Em 2019 a Cia. distribuiu o saldo dos lucros adicionais propostos. As distribuições
são realizadas quando apurada a existência de recursos financeiros disponíveis.
2019 2018
Dividendo adicional proposto em 2016
159
Dividendo adicional proposto em 2017
969
Dividendo adicional proposto em 2018
827 1.332
Dividendo adicional proposto em 2019
2.139
2.966 2.460
Distribuição no ano em curso proveniente de saldo de reserva (1.714) (1.633)
Lucros disponíveis
1.252
827
14. Receita operacional, líquida:
2019 2018
Receita bruta
Bilheteria
9.935 8.698
Venda de mercadorias
3.140 2.595
Veiculação de publicidade
1.429
996
Eventos
203
292
14.707 12.581
Impostos sobre receitas e outras deduções
(1.810) (1.539)
12.897 11.042
15. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:
2019 2018
Locação de filmes
4.051 3.528
Aluguel, condomínio e taxas
2.096 1.815
Salários, encargos e benefícios
1.180 1.149
Manutenção
637
653
Custo das mercadorias vendidas (*)
546
474
Concessionárias de serviços públicos
401
334
Depreciação e amortização (*)
385
370
Direitos autorais
71
94
Anúncio na mídia
8
8
Outros
78
9.375 8.503
(*) Apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
16. Despesas gerais e administrativas:
2019 2018
Serviços prestados
629
526
Editais e publicações
32
27
Honorários de diretoria
36
34
Depreciação e amortização
7
Outras despesas administrativas
21
27
718
621
17. Outras receitas (despesas) operacionais:
2019 2018
Recuperação de créditos de PIS e Cofins (*)
630
489
Créditos extemporâneos de PIS e Cofins (recalculo dos anos
de 2017 e 2018) (**)
210
Serviço com consultoria
(362) (393)
Multa por atraso de obrigações acessórias
- (517)
Outras receitas (despesas) operacionais
(41)
(91)
739 (119)
(*) A Cia. obteve restituição de valores pagos a maior de PIS e Cofins não cumulativo,
sendo que os valores foram homologados pela Receita Federal. A atualização monetária está sendo apresentada na linha de resultado financeiros. (**) A Cia. refez as
apurações de créditos de PIS e Cofins não cumulativo dos anos anteriores, incluindo

Fies: estudantes podem
suspender pagamentos
Estudantes que têm contratos do Financiamento Estudantil (Fies) por meio do
Banco do Brasil (BB) ou da
Caixa Econômica Federal
poderão requerer a suspensão do pagamento enquanto
durar a vigência do estado de
calamidade pública decretado por causa da pandemia
da covid-19. A medida vale
para clientes em situação
de inadimplência com seus
contratos, antes do dia 20 de
março, data em que foi aprovado o estado de calamidade
pública no país, pelo Congresso Nacional. Os estudantes que estão em situação
de inadimplência também
poderão suspender as parcelas, desde que as amortizações devidas até 20 de março sejam de no máximo 180
dias. As parcelas em atraso
antes da pandemia não serão
suspensas.
As novas condições foram
atualizadas pela Resolução
nº 39, de 27 de julho, expedida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação (MEC)
que concede financiamento
a estudantes para a educação em cursos superiores de
instituições de ensino particulares. A resolução anterior

já permitia a suspensão do
financiamento, mas limitado
a quatro parcelas e autorizado para os alunos que estivessem em dia com os pagamentos. Segundo o FNDE,
pouco mais de 151 mil estudantes do Fies aderiram
ao programa de suspensão
do pagamento das parcelas.
Com as novas regras, cerca
de 1,5 milhão de alunos do
Fies, do total de 2,8 milhões
que estão no programa, são
elegíveis para a suspensão
temporária do pagamento.
As prestações que forem
pausadas serão incorporadas ao saldo devedor do financiamento, nos termos e
condições contratados, incidindo juros contratuais sobre as parcelas suspensas e
não juros de mora, ou multa
por atraso. Os pagamentos
das parcelas de amortização
e das demais obrigações financeiras com o Fies devem
ser retomados a partir do
mês seguinte ao término da
suspensão. De acordo com
o FNDE, a suspensão vale
para os pagamentos de contratos em fase de utilização,
carência ou amortização.
A adesão ao programa de
suspensão do pagamento do
Fies já está disponível no
Banco do Brasil, e pode ser

feito diretamente nas agências bancárias e via aplicativo do banco na internet, mas
neste segundo caso, apenas a
partir da primeira quinzena
de outubro. Segundo o BB,
a manifestação é feita de
forma simples, sendo necessária apenas a concordância
do estudante acerca das alterações contratuais, no momento da solicitação da suspensão. Após a formalização
da proposta, a suspensão não
poderá ser cancelada.
Para quem optar por procurar o atendimento presencial, o BB informa também
que, durante a pandemia, as
agências atendem em contingenciamento e triagem
para o acesso às salas de autoatendimento, com a autorização de acesso limitada à
capacidade do espaço disponível em cada unidade.
Para o estudante que possui contrato do Fies com a
Caixa Econômica Federal, a
nova regra de suspensão dos
pagamentos ainda não está
disponível, mas o banco esclarece que ela será feita de
forma retroativa, sem prejuízo ao beneficiário. O banco
divulgará quando o serviço
estiver disponível, o que
deve ocorrer em algumas semanas.

Fábrica limpava e revendia camisinhas usadas
A polícia do Vietnã apreendeu cerca de 345 mil preservativos usados que foram
limpos e revendidos como
novos em um depósito no sul
da província de Binh Duong.
Pham Thi Thanh Ngoc,
dono da loja, foi preso e
alegou que recebia preservativos uma vez por mês de
um estranho. As autoridades
expressaram sua preocupação com as doenças e infecções que poderiam gerar nos
compradores.
Segundo Pham Thi, os
preservativos usados eram

primeiro fervidos em água
e depois secos e transformados em um pênis de madeira
antes de serem reembalados
e revendidos. Além disso,
garantiu que recebeu US$
0,17 por cada quilo de preservativo reciclado.
Em imagens transmitidas pela Vietnam State Television (VTM), uma infinidade de sacolas contendo
anticoncepcionais usados
podiam ser vistas espalhadas pelo chão. Eles foram
confiscados como prova e
serão jogados fora imedia-

tamente após o término da
investigação.
“Os preservativos são
classificados como artigos
médicos, portanto, examinaremos as várias leis que
o proprietário violou”, explicou um funcionário do
governo. Os profiláticos
foram fornecidos a hotéis e
lojas de varejo.
A polícia disse que as sacolas pesavam mais de 360
kg, o equivalente a 345 mil
camisinhas, mas ainda não
se sabe quantos preservativos foram vendidos.

os créditos que não tinham sido aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo a receita extemporânea. 18. Receitas (despesas) financeiras:
2019 2018
Despesas financeiras: Juros
(2)
(2)
Juros de arrendamento (CPC-06)
(2)
IOF
(2)
(6)
(2)
Receitas financeiras: Rendimento de aplicação financeira
59
57
Juros
1
2
Atualização - PIS e Cofins
281
428
Descontos
1
3
342
490
Resultado financeiro
336
488
19. Instrumentos financeiros: Estes instrumentos são administrados por meio
de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de
riscos. A Cia. não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou
quaisquer outros ativos de riscos. A Cia. está exposta a riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de mercado que
podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: 19.1. Gestão de risco financeiro
- a) 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 Cia.
está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente
com relação a contas a receber). O risco de crédito da Cia. 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 Cia.,
que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Cia. 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 Cia. 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 Cia. 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 Cia. 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
indenização em 31/12/2019
Riscos operacionais (compreensivo empresarial)
9.000
21. Compromissos: A Cia. possui compromissos assumidos com terceiros
referentes à locação de imóvel. No exercício findo em 31/12/2019, as despesas de aluguéis, totalizaram R$1.740 (R$1.505 no exercício findo em
31/12/2018), e o saldo dos aluguéis a pagar em 31/12/2019 é de R$105
(R$128em 31/12/2018). O contrato de locação da unidade localizada em shopping center, prevê uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as vendas. 22. Eventos subsequentes: Em relação a pandemia do Covid 19, dentre
os diversos riscos e incertezas aos quais as companhias estão expostas,
especial atenção deve ser dada àqueles eventos econômicos que tenham
relação com a continuidade dos negócios e/ou às estimativas contábeis levadas à efeito, como, por exemplo, nas seguintes áreas: Recuperabilidade
de Ativos, Mensuração do Valor Justo, Provisões e Contingências Ativas e
Passivas, Reconhecimento de Receita e Provisões para Perda Esperada. A
Cia. foi afetada pela paralisação de suas atividades a partir da 2ª quinzena
de março. A Cia. estabeleceu diversas estratégias para o enfrentamento da
crise, entre os quais podemos destacar: - Utilização de seu ambiente tecnológico para o trabalho a distância de seus funcionários; - Renegociação
de seus contratos com objetivo de redução de custos e saída de caixa no
período em que suas unidades estarão fechadas; - Adesão parcial a Medida
Provisória 936/20 lançada pelo Governo Federal para manutenção de emprego e renda; - Adesão a postergação de encargos conforme Portaria ME
nº 150, de 07/04/2020; - Revisão de seus fluxos de caixa projetados. A Cia.
entende que os desdobramentos da pandemia ainda não estão claros, sendo
prudente aguardar que o cenário se estabilize. Não obstante, nesse primeiro
momento, não identificamos riscos para a continuidade dos negócios.
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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CNPJ 08.262.566/0001-01
COMPANHIA FECHADA
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 31/12/2019. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em milhares de reais)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Receita operacional líquida
15
36.787
32.268
Circulante
Custo dos serviços prestados e das
Caixa e equivalentes de caixa
4
780
1.965 mercadorias vendidas
16
(27.079)
(25.022)
Títulos e valores mobiliários
4
1.158
616 Lucro bruto
9.708
7.246
Contas a receber
5
1.084
1.023 Receitas (despesas) operacionais
Estoques
328
281
Gerais e administrativas
17
(1.910)
(1.658)
Tributos a recuperar
337
151
Outras
18
608
277
Partes relacionadas
9
70
93 Lucro antes do resultado financeiro
8.406
5.865
Outros ativos circulantes
437
592 Receitas financeiras
19
278
863
Total do ativo circulante
4.194
4.721 Despesas financeiras
19
(934)
(19)
Não circulante
Lucro antes do imposto de renda e da
Depósito judicial
127
304 contribuição social
7.750
6.709
Impostos e contribuições sociais diferidos
189
- Imposto de renda e contribuição social
11
(2.566)
(2.218)
Imobilizado
6
6.249
6.606 Lucro líquido do exercício
5.184
4.491
Ativo de direito de uso
8
7.473
- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (em milhares de reais)
Intangível
7
52
73
31/12/2019 31/12/2018
Total do ativo não circulante
14.090
6.983 Lucro líquido do exercício
5.184
4.491
Total do ativo
18.284
11.704 Outros resultados abrangentes
Passivo
Resultado abrangente
5.184
4.491
Circulante
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empréstimos e financiamentos
56
Reserva de
Total
Passivo de arrendamento
8
1.449
(em milhares de reais)
lucros
do
Contas a pagar
9
1.591
1.689
Ca- ReserRe- Reten- Lucros patriPartes relacionadas
10
128
140
pital va de serva ção de acumu- mônio
Impostos e contribuições a recolher
11
539
754
Nota social capital legal lucros lados líquido
Obrigações sociais e trabalhistas
272
361
5.000
769 1.000
518
- 7.287
Receita diferida
12
491
922 Saldos em 31/12/ 2017
- 4.491 4.491
Outros passivos circulantes
3
33 Lucro líquido do exercício
14
- (518) (3.846) (4.364)
Total do passivo circulante
4.529
3.899 Dividendos pagos
Dividendos adicionais
Não circulante
propostos
14
645
(645)
Empréstimos e financiamentos
98
5.000
769 1.000
645
- 7.414
Passivo de arrendamento
8
6.392
- Saldos em 31/12/2018
- 5.184 5.184
Receita diferida
12
344 Lucro líquido do exercício
14
- (645) (4.870) (5.515)
Provisão para contingências
13
182
47 Dividendos pagos
Total do passivo não circulante
6.672
391 Dividendos adicionais
propostos
14
314
(314)
Patrimônio líquido
14
5.000
769 1.000
314
- 7.083
Capital
5.000
5.000 Saldos em 31/12/2019
Reserva de capital
769
769 e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de
Reserva de lucros
1.314
1.645 juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível
Total do patrimônio líquido
7.083
7.414 de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam
Total do passivo e patrimônio líquido
18.284
11.704 método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A SR RJ Cinemas S.A.(“Cia.”) é uma sociedade anônima seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment)
de capital fechado, com sede na Praça Mahatma Gandhi, 2, no RJ/RJ. Atua na - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao
área cinematográfica através da exploração, exibição e programação de filmes custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com
cinematográficos e, em complemento às atividades de entretenimento, explora exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Cia. não identificou
também a comercialização de comestíveis (bombonieres) e a veiculação publici- perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii)
tária nas salas de exibição. Possui 14 salas cinematográficas no RJ. No encerra- Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro
mento do exercício findo em 31/12/2019, a Cia. apresentou capital circulante líqui- ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
do negativo nos montantes de R$335. Esse fato está relacionado em 01/01/2019, quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de
com a entrada em vigor do CPC 06, os contratos de aluguéis passam a compor os caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substanativos e passivos da Cia.. Excluindo os efeitos do CPC 06, o capital circulante lí- cialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
quido fica positivo em R$1.114. Planos da Administração preveem que os recursos transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Cia. em tais
gerados na operação serão suficientes para o pagamento dos passivos assumidos. ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
Considerando o fato divulgado na Nota 23 - Eventos Subsequentes, que descreve Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor
que em 31/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados
coronavírus (COVID-19) foi considerado uma emergência de saúde global. O ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo
surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor pri- empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método
vado, que somado ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza de juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente representados
para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e são avaliavalores reconhecidas nas demonstrações financeiras. As entidades públicas dos ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição,
brasileiras atendendo aos órgãos mundiais de saúde, determinaram o fechamen- formação ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas
to de shopping centers e salas de cinemas, com o intuito de reduzir aglomerações, calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil ecoo que impacta diretamente o público dos cinemas e consequentemente a receita nômica desses bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quanda Cia.. Em uma análise dos impactos para o fechamento de 31/12/2019, a Admi- do nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Evennistração entende que um cenário prolongado do fechamento dos cinemas e com tual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a
distanciamento social, impactará significativamente no fluxo de caixa dos próximos diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos
meses. Por isso a Cia. está colocando em prática diversas medidas, conforte de- na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. O valor
talhadas na nota explicativa 23, e a Administração tem confiança de que elas serão residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encersuficientes para suprir a necessidade de caixa durante esse período. As medidas ramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
divulgadas foram tomadas com base nas melhores informações disponíveis até o e) Intangível - Os ativos intangíveis compreendem basicamente, direitos de uso
momento. Com base nessa avaliação, e considerando a imprevisibilidade da de softwares e implantação de sistemas e módulos. Ativos intangíveis adquiridos
evolução do surto e dos seus impactos, a Administração concluiu que existem in- separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição
certezas que podem levantar dúvida quanto a capacidade de continuidade opera- e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recucional da Cia.. Mesmo assim a Administração considera que, o pressuposto de perável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados de acordo com
continuidade continua válido, considerando todas as informações disponíveis até sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda
a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras. Portanto, de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor
as demonstrações financeiras foram preparadas baseadas no pressuposto de recuperável. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são
continuidade operacional. 2. Base de preparação e apresentação das demonstra- mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor conções financeiras: A autorização para conclusão da preparação destas demonstra- tábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da
ções financeiras pela Administração aconteceu em 31/07/2020. Desta forma, baixa do ativo. f) Provisão para recuperação de ativos - A Administração revisa
estas demonstrações financeiras consideram os eventos subsequentes que pu- anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
dessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. As demonstrações finan- mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
ceiras para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018da Cia. foram elaboradas possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evicom base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamen- dências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é
tos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos constituída provisão no resultado do exercício para deterioração ajustando o valor
Contábeis (“CPC”) e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. A contábil líquido ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo ou de determipreparação das demonstrações financeiras requer o uso de premissas e estima- nada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em
tivas por parte da Administração da Cia. que impactam os saldos ativos e passivos. uso e o valor líquido de venda, quando disponível. O valor líquido de venda é deComo o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas re- terminado, sempre que possível, com base no preço de mercado de um mercado
lacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Na estimapodem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de julga- tiva do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados
mento e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as demonstrações ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que
financeiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações envolvendo reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. g)
essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos Outros ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu
inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido
periodicamente, em prazo não superior a um ano. As demonstrações financeiras no balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resulforam preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja revalorização de certos ativos financeiros (mensurados pelo valor justo). 3. Resumo querido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
das principais políticas contábeis: a) Julgamentos, estimativas e premissas con- acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetátábeis significativas - Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras rias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. h) Ajustes a valor
da Cia. requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote pre- presente - Os ativos e passivos monetários de circulantes e não circulantes são
missas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e pas- ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, somente quando o efeito é
sivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das de- considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
monstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e conjunto. O ajuste ao valor presente é calculado levando em consideração os
estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita,
valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas,
premissas - Vida útil dos ativos imobilizado e intangível: A depreciação ou amorti- despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o
zação dos ativos imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Admi- intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência. Postenistração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças riormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeino cenário econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão ras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em redessas estimativas de vida útil. Arrendamentos: A companhia tendo como base a lação aos fluxos de caixa contratuais. Os adiantamentos recebidos em dinheiro,
norma CPC 06 - R2 aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mer- classificados como receita diferida, não estão sujeitos ao ajuste a valor presente.
cantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto A Cia. não ajustou seus outros ativos e passivos por considerar os efeitos irreleprazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo de vantes. i) Apuração dos resultados - O resultado das operações é apurado em
baixo valor. A companhia remensura seu passivo de arrendamento em razão de conformidade com o regime contábil de competência. • As receitas de serviços são
reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), para re- mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo
fletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente leva- descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registrada
dos contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor recuperável de ativos no momento da prestação dos serviços. Os valores recebidos por publicidade não
não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não utilizados são registrados
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô- como receita diferida. • As receitas com a venda de mercadorias são mensuradas
micas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda com base no valor justo da contraprestação recebida da venda efetiva de alimende seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil tos e bebidas, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, vendas, sendo registrada no momento da entrega do produto. • As receitas e
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubriativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior ca de receitas/despesas financeiras. j) Tributação - As receitas de serviços estão
entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Cia. a avaliação con- sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Alíquotas
siderou cada um dos seus complexos cinematográficos como unidade geradora
Rede caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimaReceitas ceitas Receidos são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes
com
com tas com
dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade geravenda de bom- publicidora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com
Nome do tributo
Sigla ingressos boniere
dade
base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre
partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda Contribuição para o programa de integração
PIS
1,65% 1,65% 1,65%
do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mer- social
COcado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos Contribuição para o financiamento da
seguridade social
FINS
7,6% 7,6%
7,6%
semelhantes. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Cia. está
3%
sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS
ICMS
2%
do curso normal das atividades de seus negócios. A Cia. registrou provisões, as Imposto sobre circulação de mercadoria
quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração que, como A Cia. adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS. Tais
resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente com o ISS,
envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados. A tributauma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A Cia. ção sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
também está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assun- (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), compreendendo
tos que advém do curso normal das atividades de seus negócios. A avaliação da os impostos correntes e diferidos, que são calculados com base nos resultados
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas datas dos balanços,
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre o lucro contábil ajustado
e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados (15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% para os lucros que
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações excederem R$240 no período de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de
nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe- 9% sobre o lucro contábil ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não
ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. Os tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créfundamentos e natureza da provisão para contingências estão descritos na Nota ditos ou débitos tributários diferidos. O imposto de renda e a contribuição social
13. b) Ativos e passivos financeiros - Ativos financeiros: Classificação e mensura- corrente são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar,
ção - Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensura- ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido
dos ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes na data das demonstrações financeiras. k) Demonstrações dos fluxos de caixa
(“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. Demonstração dos Fluxos de Caixa. l) Arrendamentos - A Cia. avalia, na data de
A Cia. apresenta os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financei- início do contrato de aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou
ros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado
meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, por um período de tempo em troca de contraprestação. A Cia. como arrendatária
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos ativos de baixo valor. A Cia. reconhece os passivos de arrendamento para efetuar
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do re- pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito
sultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • de uso dos ativos subjacentes. i - Ativos de direito de uso - A Cia. reconhece os
Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em
amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
7.750
6.709
Ajustes por
Depreciação e amortização
2.639
1.269
Provisão para contingências
135
Perda por baixa de bens do ativo imobilizado baixados
19
6
Receita PIS e Cofins- Créditos extemporâneos
(213)
Juros e encargos financeiros
3
Juros de arrendamento - CPC 06
923
Aumento (redução) nos ativos e passivos
Contas a receber
(61)
436
Partes relacionadas
11
(137)
Tributos a recuperar
(162)
275
Outros ativos
285
(357)
Contas a pagar
(98)
(236)
Receita diferida
(775)
(777)
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
53
(1.029)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(2.923)
(1.260)
Outras contas a pagar
(30)
(176)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
7.556
4.723
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível
(873)
(1.038)
Títulos e valores mobiliários
(542)
354
Caixa líquido consumido pelas atividades de
investimento
(1.415)
(684)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
168
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(17)
Pagamento de arrendamento - CPC 06
(1.962)
Dividendos pagos
(5.515)
(4.364)
Redução de capital
Caixa líquido consumido pelas atividades de
financiamento
(7.326)
(4.364)
Redução do caixa e equivalentes de caixa
(1.185)
(325)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.965
2.290
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
780
1.965
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer amortização acumulada e perdas por
redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos
passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos
passivos de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos
diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data
de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de
direito de uso são amortizados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os contratos de arrendamento da
companhia compreendem equipamentos de exibição e imóveis. ii - Passivos de
arrendamento - Na data de início do arrendamento, a Cia. reconhece os passivos
de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem
pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer
incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que
dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de
exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Cia. e
pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento
refletir a Cia. exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao calcular o valor
presente dos pagamentos do arrendamento, a Cia. usa a sua taxa de empréstimo
incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é
facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento
é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de
arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo,
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou
taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração
na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. iii - Arrendamentos de
curto prazo e de ativos de baixo valor - A Cia. aplica a isenção de reconhecimento
de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja,
arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a
partir da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a
concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos
considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e
de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo
método linear ao longo do prazo do arrendamento. m) Normas e interpretações
novas e revisadas aplicadas a partir de 01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de
arrendamento mercantil - A Cia. aplicou o CPC 06 (R2), a partir de 01/01/2019 com
base no método retrospectivo modificado. A Cia. avaliou seus contratos de arrendamento à luz das novas normas contábeis e optou 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 Cia. não aplicou 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 optou 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. A Cia. possui baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos
valores não são representativos. Segue quadro com principais impactos da adoção:
Impactos da adoção do CPC 06 (R2)
Ativo
Direito de uso
7.473
Impostos e Contribuições Diferidos
125
Total do Ativo
7.598
Passivo
Passivo de arrendamento
7.841
Total do Passivo
7.841
Patrimônio Líquido
Lucro líquido do exercício
(243)
Total do Patrimônio Líquido
(243)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
7.598
Demonstração do resultado
Outros custos operacionais
1.963
Depreciação e amortização
(1.408)
Lucro operacional
555
Despesa financeira
(923)
Impostos de renda e Contribuição Social Diferidos
125
Lucro líquido do exercício
(243)
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro - A Interpretação
(equivalente à interpretação IFRIC 23) trata da contabilização dos tributos sobre o
lucro 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 fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte:
• Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases
de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos
e alíquotas de imposto; • · Como a entidade considera as mudanças de fatos e
circunstâncias. A Cia. determina se considera cada tratamento tributário incerto
separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos e
considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Cia. aplica
julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de imposto de renda e avaliou se a Interpretação teve impacto em suas demonstrações
financeiras. A Cia. determinou, com base em seu estudo de conformidade tributária,
que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais.
A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras da Cia.. Melhorias anuais - Ciclo 2015-2019 - • 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 essas transações ou eventos passados. A entidade
aplica essas alterações a partir de 01/01/2019. Quando a entidade aplica essas
alterações pela primeira vez, as aplica às consequências do imposto de renda
sobre dividendos reconhecidas a partir do início do período comparativo mais
antigo. Como a legislação fiscal aplicável nas jurisdições nas quais a Cia. atua
(primariamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividendos, essa alteração
não trouxe efeito sobre as demonstrações financeiras. • CPC 20 (R1) - Custos de
Empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve tratar como parte
dos empréstimos em geral 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 aplica estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir
do início do período anual em que a entidade aplica essas alterações pela primeira
vez. A entidade aplica estas alterações a períodos anuais com início a partir de
01/01/2019. Como a prática atual da Cia. está alinhada a essas alterações, não
houve nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras. Norma emitida,
mas ainda não vigente até a data das demonstrações financeiras da Cia.: As normas e interpretações novas e alteradas que foram emitidas, mas não ainda em
vigor até a data das Demonstrações Contábeis da Cia., estão descritas a seguir. A
Cia. pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível,
quando entrarem em vigor. IFRS 3/ CPC 15 – Combinação de negócios - Revisão
CPC 14 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação
- Revisão CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro - CPC 26
(R1) e IAS 8: Definição de omissão material. Não é esperado que essas alterações
tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Cia..
4. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários:
2019 2018
Caixa e bancos
780 1.965
Aplicação financeira
1.158
616
1.938 2.581
Caixa e equivalentes de caixa
780 1.965
Títulos e valores mobiliários
1.158
616
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 97,47% da variação do Certificado de
Depósito Interbancário - CDI (98,21%
no exercício de 2018). 5. Contas a receber:
2019 2018
Cartão de crédito, débito e Internet
864
802
Serviço de publicidade
261
279
Demais contas a receber
92
102
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(133) (160)
1.084 1.023
O saldo do contas a receber em 31/12/2019 possui vencimento até 90 dias.
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6. Imobilizado:

Taxas anuais
Movimentação do
de depreciação 2018
ano
2019
Líqui- Aquisi- Bai- Depre- Líquido
ção xa ciação
do
Móveis e utensílios
10%
2.011
472
- (319) 2.164
Máquinas e equipamentos
10%
1.140
401 (19) (435) 1.087
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
(*)
3.455
- (457) 2.998
Total
6.606
873 (19) (1.211) 6.249
Taxas anuais
Movimentação do
de depreciação 2017
ano
2018
Líqui- Aquisi- Bai- Depre- Líquido
ção xa ciação
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
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos cinemas. Em 31/12/2019 e 2018, não existem bens dados em garantia. 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 31/12/2019 e de 2018, não existia necessidade de registrar qualquer provisão
para perda em seus ativos imobilizados. 7. Intangível:
Taxas
Movianuais
mentade amorMovimentação
ção do
tização 2017
do ano
2018
ano 2019
LíLíqui- Aqui- Amorti- Líqui- Amorti- quido sição zação
do zação do
Cessão de direito de
uso de estrutura de
shopping center
10%
11
(11)
Implantação de sistemas e método (*)
10%
87
9
(23)
73
(21)
52
98
9
(34)
73
(21)
52
(*) Aquisição, implantação e atualização dos módulos de sistema operacional.
8. Arrendamento financeiro: A Cia. possui contratos de arrendamento de imóveis e
equipamentos. Não existem contratos de arrendamento que contemplam opções
de renovação automática e rescisão. A Cia. também possui arrendamentos com
prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos cujo ativo adjacente é
de baixo valor. Para esses casos, a Cia. aplica as isenções de reconhecimento
de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. Direito
de Uso: Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamentos.
Direito de Uso
Adoção inicial CPC 06 (R2) Depreciação 31/12/2019
Imóveis
8.804
(1.356)
7.448
Equipamentos
76
(51)
25
Não Circulante
8.880
(1.407)
7.473
Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos foram
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.
Adoção Juros ContraPassivo de
inicial CPC do perí- prestaArrendamento
06 (R2)
odo ção paga 31/12/2019 Vencimentos
Imóveis
8.804
919 (1.908)
7.815 de 02 a 06 anos
Equipamentos
76
4
(54)
26 até 01 ano
8.880
923 (1.962)
7.841
Circulante
1.449
Não circulante
6.392
9. Contas a pagar:
2019 2018
Fornecedores de filmes
758 829
Aluguéis a pagar
353 395
Fornecedores de mercadorias para revenda
154 122
Outras contas a pagar
326 343
Total
1.591 1.689
10. Partes relacionadas:
2019 2018
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
Conta corrente
70 93
Contas a pagar
(120) (140)
Sócio pessoa física
Dividendo retido (Sócio falecido, lucro retido até abertura do inventário) (8)
Total
(58) (47)
Partes relacionadas ativo
70 93
Partes relacionadas passivo
(128) (140)
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:
2019
2018
Receita Despesa Receita Despesa
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
Prestação de serviços administrativos
- (1.633)
- (1.432)
Venda de produtos
2
2 (1.633)
- (1.432)
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 encontram-se
classificados segundo as expectativas de sua realização/liquidação. A remuneração dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle
das atividades da Cia., está composta por honorários, no montante de R$60 no
exercício findo em 31/12/2019 (R$57 no exercício findo em 31/12/2018). A Cia. não
concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho
ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados.

CNPJ 08.262.566/0001-01
COMPANHIA FECHADA
11. Impostos e contribuições a recolher:
Imposto de renda
Contribuição social sobre o lucro
Cofins
ISS
PIS
ICMS
Outros

2019 2018
124 242
47
91
212 246
61
67
46
53
21
21
28
34
539 754
Imposto de renda e contribuição social: Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são demonstrados como segue:
2019 2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
7.751 6.709
Alíquota nominal
34% 34%
2.635 2.281
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil
Adição de despesas e custos não dedutíveis
890
69
Exclusão referente provisão adicionada em período anterior
(696) (68)
Contingências
(62)
Outros
(201) (64)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva
2.566 2.218
Imposto de renda e contribuição social diferido
(189)
Imposto de renda e contribuição social corrente
2.755 2.218
2.566 2.218
Alíquota efetiva - %
33% 33%
12. Receita diferida:
2019 2018
Veiculação de marcas (a)
345 1.170
Receita antecipada de publicidade (b)
107
91
Venda de ingressos
39
5
491 1.266
Passivo circulante
491
922
Passivo não circulante
344
491 1.266
(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 antecipadamente
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. 13. Provisão para contingências:
A Cia. 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 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$182 (R$47em
31/12/2018). Adicionalmente, com base na avaliação dos consultores jurídicos,
em 31/12/2019, a Cia. não possui processos cíveis e trabalhistas considerados
como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida (R$619 em
31/12/2018). 14. Patrimônio líquido: Em 31/12/2019 e 2018, o capital autorizado,
subscrito e integralizado da Cia., está representado por 2.400 ações nominativas
e no valor nominal de R$2,08333 dividida entre seus acionistas conforme abaixo:
2019 e 2018
Quantidade de ações
%
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
864
36%
Acionistas pessoas físicas
1.536
64%
2.400
100%
a) Reserva legal: é calculada com base em 5% da parcela remanescente do lucro
líquido da Cia., de acordo com o Art. 193 da Lei 6.404/76. A Cia. atingiu o limite
máximo de 20% em 30/09/2017.
Capital social
5.000
Limite da reserva legal (20%)
1.000
b) 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.
2019 2018
Saldo de lucros adicionais propostos
645
518
Lucro líquido do exercício
5.184 4.491
Distribuição no ano em curso
(5.515) (4.364)
Dividendos adicionais propostos pela Administração
314
645
A antecipação de resultados foi devidamente aprovada conforme ata da assembleia
geral extraordinária realizada em 31/01/2019. 15. Receita operacional, líquida:
2019 2018
Receita bruta
Bilheteria
27.671 24.356
Venda de mercadorias
11.055 9.493
Veiculação de publicidade
2.369 2.089
Eventos
190
223
41.285 36.161
Impostos sobre receitas e outras deduções
(4.498) (3.893)
Receita operacional, líquida
36.787 32.268
16. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:
2019 2018
Locação de filmes
12.231 10.614
Aluguel, condomínio e taxas
3.265 4.666
Salários, encargos e benefícios
3.709 3.495
Depreciação e amortização (*)
2.511 1.133
Custo das mercadorias vendidas
1.799 1.618
Manutenção
1.700 1.520
Outros
1.864 1.976
27.079 25.022
(*) Apresentado líquido dos créditos de PIS e COFINS.

17.Despesas gerais e administrativas:
Serviços prestados
Honorários de diretoria
Depreciação e amortização
Outras despesas administrativas
18. Outras receitas (despesas) operacionais:
Recuperação de créditos de PIS e Cofins (*)
Créditos extemporâneos de PIS e Cofins
t (recalculo dos anos de 2017 e 2018) (**)
Multa por atraso de obrigações acessórias
Baixa de ativos
Outras receitas (despesas) operacionais

nacionalidade de quem os
produz, e serve para medir
o comportamento da economia brasileira. “A revisão
foi feita em meio a pandemia do coronavírus, que interrompeu, temporariamente, a atividade econômica
ao redor do mundo e gerou
desemprego. Nos últimos
meses, porém, indicadores
mostram uma retomada da
produção e das vendas”, citou o G1.
O BC explicou que a
nova projeção para o PIB
deste ano considera “crescimento acentuado” da
atividade no terceiro trimestre, “influenciado pelas
medidas
governamentais
de combate aos impactos
econômicos da pandemia e
pelo retorno gradual a patamares de consumo vigentes
antes do período de isolamento social”.
“Apesar do forte recuo

da atividade no segundo
trimestre, o conjunto de
indicadores
disponíveis
mostra que a retomada da
atividade econômica após
a fase mais aguda da pandemia, ainda que parcial,
está ocorrendo mais rapidamente do que antecipado, contribuindo para a
elevação da estimativa de
crescimento anual”, informou o BC.
Apesar de surpresa com
a retomada, o BC avaliou
que, a partir do último trimestre do ano, “vigora incerteza acima da usual sobre o ritmo da recuperação”
e, por isso, “espera-se arrefecimento da taxa de crescimento, associado, em parte,
à diminuição esperada de
transferências de recursos
extraordinários às famílias
(redução no valor do auxilio emergencial de R$ 600
para R$ 300)”.

Decreto publicado nesta quinta-feira no, Diário
Oficial da União institui
o PagTesouro, plataforma
digital para pagamento e
recolhimento de valores à
Conta Única do Tesouro
Nacional.
Por meio da plataforma,
as empresas prestadoras
de serviços de pagamentos
poderão realizar o recolhimento dos valores por
meio de: credenciamento
prévio junto à Secretaria do Tesouro Nacional
da Secretaria Especial de
Fazenda do Ministério da
Economia; e integração de
sua solução tecnológica
ao PagTesouro. A empresa prestadora de serviços
de pagamentos deverá
ter autorização do Banco
Central para operar. Os requisitos para a integração
serão estabelecidos em
edital de credenciamento.

2018
1.499
57
20
82
1.658
2018
701

93
- (289)
(5)
98 (130)
608
277
(*) A Cia. obteve restituição de valores pagos a maior de PIS e Cofins não cumulativo, sendo que os valores foram homologados pela Receita Federal. A atualização
monetária está sendo apresentada na linha de resultado financeiros. (**) A Cia.
refez as apurações de créditos de PIS e Cofins não cumulativo dos anos anteriores,
incluindo os créditos que não tinham sido aproveitados à época, retificando as
obrigações acessórias e reconhecendo a receita extemporânea.
19. Receita (despesas) financeiras:
2019 2018
Despesas financeiras: Juros
(5) (8)
Juros de arrendamento (CPC-06)
(924)
Descontos concedidos
(1) (10)
IOF
(4) (1)
(934) (19)
Receitas financeiras: Rendimento sobre aplicações financeiras
90 53
Atualização - PIS e Cofins
180 798
8 12
Descontos recebidos
278 863
656 844
Resultado financeiro líquido
20. Instrumentos financeiros: Estes instrumentos são administrados por meio de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.
A Cia. não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer
outros ativos de riscos. 20.1. Gestão de risco financeiro - A Cia. está exposta a riscos
inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de
mercado que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: a) 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 Cia. está exposta ao risco de
crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a
receber). O risco de crédito da Cia. 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 Cia., que monitora as previsões
contínuas das exigências de liquidez da Cia. 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 Cia. e cumprimento das
metas internas do quociente do balanço patrimonial. 20.2. 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.
21. Cobertura de seguros: A Cia. 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 Cia. 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
indenização em 31/12/2019
Riscos operacionais (compreensivo empresarial)
21.000
22. Compromissos: A Cia. possui compromissos 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 Cia., pagar o maior
valor entre ambos. 23. Eventos subsequentes: Em relação a pandemia do Covid
19, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais as companhias estão expostas,
especial atenção deve ser dada àqueles eventos econômicos que tenham relação
com a continuidade dos negócios e/ou às estimativas contábeis levadas à efeito,
como, por exemplo, nas seguintes áreas: Recuperabilidade de Ativos, Mensuração
do Valor Justo, Provisões e Contingências Ativas e Passivas, Reconhecimento
de Receita e Provisões para Perda Esperada. A Cia. foi afetada pela paralisação
de suas atividades a partir da 2ª quinzena de março. A Cia. estabeleceu diversas
estratégias para o enfrentamento da crise, entre os quais podemos destacar:- Utilização de seu ambiente tecnológico para o trabalho a distância de seus funcionários; - Renegociação de seus contratos com objetivo de redução de custos e saída
de caixa no período em que suas unidades estarão fechadas; - Adesão parcial a
Medida Provisória 936/20 lançada pelo Governo Federal para manutenção de
emprego e renda; - Adesão a postergação de encargos conforme Portaria ME nº
150, de 07/04/2020; - Revisão de seus fluxos de caixa projetados. A Cia. entende
que os desdobramentos da pandemia ainda não estão claros, sendo prudente
aguardar que o cenário se estabilize. Não obstante, nesse primeiro momento, não
identificamos riscos para a continuidade dos negócios.
Diretoria: LuizSeverianoRibeiroNeto;MariaTherezadeLamare;MarcusPortellaAbud;
Luis Antonio Ribeiro Pinto; Beatriz Severiano Ribeiro de Saules.
Gerente de Contabilidade:
Francisco de Assis Andrade - contador - CRC/RJ 072.582/O-0

BC: retomada da economia PagTesouro poderá ser
utilizado para pagamento
está sendo mais rápida
e recolhimento de valores
do que o esperado
O Banco Central (BC)
passou a estimar uma queda
de 5% no Produto Interno
Bruto (PIB) este ano, segundo previsão do relatório
de inflação divulgado nesta
quinta-feira. A expectativa
anterior da instituição, divulgada em junho, era de uma
queda maior no nível de atividade neste ano, da ordem
de 6,4%.
“A recomposição da renda e os demais programas
do governo vêm permitindo
que a economia brasileira se
recupere relativamente mais
rápido que a dos demais países emergentes”, destacou
o relatório. Essa mensagem
vem sendo replicada por todos os porta-vozes do BC,
principalmente pelo presidente da instituição, Roberto
Campos Neto.
O PIB é a soma de todos
os bens e serviços feitos no
país, independentemente da

2019
1.789
60
17
44
1.910
2019
417

Tarifas

A cobrança de tarifas pela
prestação de serviços de pagamentos pelas empresas credenciadas deverá ser previamente autorizada ou solicitada
pelo cliente ou pelo usuário,
de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
O decreto estabelece ainda que “o valor da tarifa
deverá ser apresentado de
maneira clara ao cliente ou
usuário, que poderá escolher,
dentre as modalidades de pagamento ofertadas, aquela
que lhe for conveniente, com
os ônus e os benefícios a ela
inerentes”.
Custo adicional
A Secretaria do Tesouro
Nacional disponibilizará,
no mínimo, uma modalidade de pagamento que não

implique custo adicional ao
contribuinte. Os valores deverão ser repassados à Conta Única do Tesouro Nacional no prazo de um dia útil,
durante o horário de funcionamento do Sistema de
Transferência de Reservas
do Banco Central.
Segundo a Agência Brasil,
na hipótese de o Ecossistema
de Pagamentos Instantâneos (Pix) ser utilizado, os recolhimentos realizados por
meio do PagTesouro deverão
observar regulamentação específica do Banco Central do
Brasil e ficarão automaticamente credenciados no PagTesouro.
Segundo o decreto, ato do
ministro da Economia disciplinará o funcionamento do
PagTesouro. Após a publicação desse ato, o PagTesouro
poderá ser utilizado para pagamento e recolhimento de
valores.
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Transformação da cultura
de bem-estar nas empresas
Aon lança
metodologia
que promove
e fortalece o
atendimento
preventivo.
As empresas poderão oferecer a seus colaboradores
treinamento digital individual e a capacidade de se
conectar virtualmente com
colegas para compartilhar
seu progresso e influenciar
comportamentos saudáveis e
aumentar a motivação.
Para tornar isso possível, a
Aon plc - empresa líder global
que oferece ampla gama de
soluções de risco, aposentadoria e saúde - está lançando
uma metodologia voltada ao
bem-estar empresarial para
países da América Latina, por
meio da solução consultiva
do Wellbeing e do aplicativo
Well One da Aon. Esse lançamento reforça o comprometimento da empresa ao investir
em soluções para transformar
a cultura de saúde nas organizações, bem como promover
e fortalecer o atendimento
preventivo.
“Nossa consultoria em
bem-estar corporativo busca promover e fortalecer
uma cultura de autocuidado
e saúde preventiva nas or-

ganizações, em seus colaboradores e seus familiares,
estabelecendo um ambiente
saudável, por meio da identificação, análise e gestão
oportunas dos fatores dos
riscos da população”, explica Alejandro Galizia, CEO
da Aon para Commercial
Risk, Health, Retirement
and Data & Analytics para a
América Latina.
Violetta Ostafin, CEO
de Health Solutions da Aon
para a América Latina, comenta que as organizações
reconhecem que a saúde não
é apenas física. “Na verdade,
é uma combinação de fatores
emocionais, sociais e financeiros que podem afetar o
bem-estar de um indivíduo.
E com isso em mente, desenvolvemos nossa solução
consultiva de Wellbeing e a
ferramenta Well One, plataforma que ajuda a ver a
saúde de uma perspectiva
360 graus para a empresa e
seus colaboradores. O aplicativo aborda esse desafio,
principalmente educando e
apoiando o bem-estar financeiro e o estilo de vida das
pessoas, para ajudar a mudar
não apenas o que pensam,
mas o que fazem”, completa.
“O Well One será um aliado tecnológico das organizações na gestão do bem-estar
dos colaboradores, com informações claras e baseadas
na análise de dados inteligentes e acessíveis em um
só lugar. Os colaboradores
receberão um treinamento

digital individual para utilização e há também a possibilidade de se conectarem
virtualmente com colegas
para compartilhar o progresso e obter reconhecimento,
o que ajuda a influenciar
comportamentos saudáveis
e aumentar a motivação dentro das empresas”, destaca
Marcelo Homburger, CEO
da Aon Brasil.
“Well One é uma plataforma digital que reúne diversas
estratégias para influenciar
positivamente a mudança de
comportamento dos indivíduos, buscando uma melhora significativa do bem-estar
e influenciando os resultados das organizações”, disse
Paulo Jorge Cardoso, vicepresidente Executivo de Health & Retirement Solutions
da Aon Brasil.
“Os dados anônimos e
agregados recebidos pela
plataforma Well One, aliados ao poder de análise da
Aon, permitirão uma compreensão mais profunda do
que empregadores e seus
colaboradores precisam para
prosperar, promovendo uma
mudança de comportamento
saudável e sustentável e ajudando a reduzir ainda mais
os riscos, promover a saúde,
gerenciar custos e aumentar
o desempenho”, finaliza.
“Os dados recebidos na
plataforma Well One serão
agregados anonimamente,
uma vez que esses dados e
somados à capacidade de
análise de dados da Aon,

permitirão que empregadores e funcionários tenham
uma mudança para um estilo
de vida saudável, o que ajuda a reduzir riscos, gerenciar
custos e aumentar a produtividade”, finaliza.
O lançamento foi anunciado na manhã desta quartafeira (23), na “Experiência
Wellbeing by Aon”, evento
online com a participação
dos principais executivos da
companhia e, também, de
Sofia Esteves, fundadora e
presidente do Conselho Grupo Cia de Talentos, que apresentou um panorama sobre
as tendências de bem-estar
no ambiente corporativo.
“As empresas estão priorizando a preocupação com a
saúde e o bem-estar dos colaboradores, que agora é primordial. Fomos obrigados,
com a pandemia, a trabalhar
de casa, e mais horas que no
escritório. Toda a liderança
das organizações está muito atenta ao equilíbrio dos
colaboradores e a como dar
assistência. Nunca vivemos
um momento de tanta solidariedade, humanização do
olhar para o outro. A habilidade de se adaptar rapidamente e ter da empatia são
grandes trunfos hoje no mercado”, destacou Sofia.
Para assistir ao evento na
íntegra, acesse: http://aon.
inf.br/33UgWPj. Para obter
mais informações sobre o
aplicativo Well One, visite:
http://www.aon.com/wellone/pt-br/default.aspx

Goldman Sachs financiará empréstimo de R$ 400 mi no Brasil
Empréstimos serão concedidos por meio do braço de
serviços financeiros do Mercado Livre. O grupo financeiro Goldman Sachs destinou
uma linha de crédito de R$
400 milhões para financiar
empréstimos do Mercado Livre a micro e pequenas empresas no Brasil, informou a
instituição em comunicado
nesta quinta-feira.
Os empréstimos serão concedidos por meio do braço de
serviços financeiros do Mercado Livre, o Mercado Pago.

O Mercado Pago atua no Brasil, Argentina e México.
Em abril, o Mercado Pago
disse que estava estendendo
uma linha de crédito de R$
600 milhões para ajudar as
pequenas empresas a enfrentar o impacto econômico da
pandemia de coronavírus.
O Goldman Sachs disse que a
linha de crédito é uma das maiores que já forneceu para uma
fintech no Brasil. Em 2019, o
Goldman Sachs concedeu um
empréstimo de US$ 125 milhões
ao Mercado Livre no México.

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)
JAIR MARCHINI E OUTROS, CPF 644.586.958-00, torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC,
através do processo nº 14/200.503/2019, a Licença Municipal de Instalação (LMI) nº2051/2020, válida até 26/08/2024, para demolição de
edificações existentes, até o nível do piso situado na Avenida Marechal
Rondon, 1439 – Engenho Novo, RJ.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97 NIRE n° 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 26 dias do mês de agosto de 2020, às 11:00
horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do
Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia,
Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença. Convocação dispensada
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração,
de acordo com o previsto no parágrafo 6°, artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, e
com a legislação em vigor. 3. Mesa. Presidente: Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge;
Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre o aumento do
capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício
das opções de compra de ações da Companhia, realizado por meio das notificações
recebidas pela Companhia no período de 17 de agosto de 2020 a 25 de agosto de 2020,
no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de 08 de julho de 2020. 5. Deliberações. Os membros do Conselho
de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar
o seguinte: 5.1. A emissão privada, dentro do limite de capital autorizado, de 684.549
(seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e nove) ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal ao preço de emissão de R$ 3,32 (três reais e trinta e
dois centavos) por ação, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado
na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020. As novas ações emitidas
farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios,
incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital
que vierem a ser aprovados pela Companhia. A emissão foi aprovada com exclusão
do direito de preferência para a subscrição pelos demais acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 171 §3° da Lei n° 6.404/76, tendo sido a subscrição efetivada,
nesta data, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição que, lidos e
aprovados, foram arquivados na sede da Companhia. 5.2. Um aumento de capital de
R$ 2.274.071,77 (dois milhões e duzentos e setenta e quatro mil e setenta e um reais e
setenta e sete centavos). O capital social da Companhia passa de R$ 247.280.259,62
(duzentos e quarenta e sete milhões e duzentos e oitenta mil e duzentos e cinquenta
e nove reais e sessenta e dois centavos), dividido em 38.044.801 (trinta e oito milhões
e quarenta e quatro mil e oitocentos e uma) ações ordinárias, escriturais e sem
valor nominal, para R$ 249.554.331,39 (duzentos e quarenta e nove milhões
e quinhentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e trinta e
nove centavos), dividido em 38.729.350 (trinta e oito milhões e setecentos e vinte
e nove mil e trezentos e cinquenta) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
5.3.Autorizar a administração da Companhia, desde já, a praticar todos os atos e assinar
todos os instrumentos relacionados às deliberações tomadas acima. 6. Encerramento,
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os
presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Hermes
da Fonseca Rudge - Presidente, Bruno de Mello Pereira - Secretário. Membros do
Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda,
Bruno de Mello Pereira, Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita e
Roberto Carmelo de Oliveira. [Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original
lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020. Pedro Hermes da
Fonseca Rudge - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 3939448,
em 24/09/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

O Goldman Sachs veio para
o Brasil em 1995, com enfoque inicial no estabelecimento
do seu negócio de consultoria
em fusões e aquisições. Desde então, assumiu uma série
de compromissos para construir uma presença sólida no
país. Formou um mercado em
Banco de Investimentos com
Renda Fixa e Variável, Câmbio e Commodities, Gestão
de Investimentos e recursos
de Pesquisa em Investimento
Global. Em 2006, o Goldman
Sachs recebeu uma licença

para operação de câmbio local. Lançou então, o Goldman Sachs do Brasil Banco
Múltiplo S.A. em 2007. Em
2008, lançou o produto Asset
Management e recebeu licença de corretora de ações. Em
2009, lançou o produto Private Wealth Management. Hoje,
o Goldman Sachs conta com
o apoio de aproximadamente
240 profissionais sediados em
São Paulo, e cerca de 600 profissionais em todo o mundo,
voltados mais amplamente
para a América Latina.

EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de trinta dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Carlos Otavio Teixeira Leite - Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara de
Família da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 SALAS 271
E 275 CEP: 20020-970- Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel: 2588-2731 e-mail:
cap04vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento
Comum - Reconhecimento E/ou Dissolução de União Estável Ou
Concubinato, de nº 0123810-09.2020.8.19.0001, movida por ADEMARIO
EVANGELISTA MARTINS em face de POSSÍVEIS HERDEIROS DE LUIZA
MENDONÇA FORTES, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital
CITA POSSÍVEIS HERDEIROS OE LUIZA MENDONÇA FORTES, que
se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze
dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art.
344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revéis,
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano
de dois mil e vinte .. Eu, _____ _ Hélia Pinheiro Marques - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/14932, digitei e o subscrevo.

SAMOC S/A
SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA
CNPJ Nº 33.721.226/0001-30 – NIRE: 33300135740
Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas convocados para
AGO/E - AGO/AGE, a ser realizada no dia 05/10/20 às 14h em 1ª Convocação deverá conter quórum mínimo de 2/3 do capital votante na Rua Silvio Romero, 44/5º, Santa Teresa/RJ - em cumprimento ao art. 132 da Lei 6404/76
alterada pela Lei 10.303/2001, para deliberarem sobre as seguintes Ordens
do Dia: a) Prestação e a Provação das contas do exercício 2019; b) Deliberação sobre lucros e resultados; c) Autorização para a diretoria criar e formalizar através de suas deliberações ordinárias novas filiais para a empresa, cujo
objeto social será, a seu critério e avaliação, para realização de prestação
de serviços: médicos, cirúrgicos, de imagem, oncológico, laboratoriais e de
pronto atendimento de emergência sem ou com internação nos seguintes
endereços: Tijuca: Rua Almirante Cochrane, 216 - parte - Tijuca/RJ, Campo
Grande: Rua José Francisco de Souza Porto, 436, Loja A, Campo Grande/
RJ, Jacarepaguá - Rua Lopo Saraiva, 179 - salas 532/533/534/535 - Tanque/RJ; d) Autorização para diretoria da Samoc S/A poder através de ata de
reunião de diretoria proceder com alteração de endereços das filiais sem necessidade de convocação de Assembleia especifica; e) Em função da necessidade e determinação das autoridades públicas deliberar e fixar a data de
21/01/82 como da criação da filial Samoc S/A - situada na Av. Almirante Alexandrino, 2696 - CNPJ 33.721.226/0009-98 - nome fantasia – “Casa de Saude São João de Deus” - como unidade hospitalar com atendimento médico,
cirúrgico, oncológico, laboratorial, de imagens, internações de emergência e
eletiva em ambiente de enfermaria ou não e CTI, destinados aos beneficiários da operadora de plano de saúde SAMOC S/A; Autorização para diretoria
através de deliberação ordinária extinguir filiais que se encontrem desativadas e/ou que não possam ser regularizadas perante aos órgãos públicos,
ou sejam: Jacarepaguá - Rua Soldado Orlando Henrique, 107, Anil/RJ CNPJ 33.721.226/0013-74; Santa Teresa (55) - Rua Francisco Muratori, 55,
Santa Teresa/RJ - CNPJ 33.721.226/0010-21; Campo Grande - Av. Manuel
Caldeira de Alvarenga, 895, Campo Grande/RJ - CNPJ 33.721.226/001293; São Gonçalo - Rua Nilo Peçanha, 530, Estrela do Norte/RJ - CNPJ
33.721.226/0004-83; Penha - Rua Leopoldina Rego, 872, Penha/RJ. Informamos a todos que o balanço do exercício 2019 foi publicado no DOERJ
em 22/07/20 e Monitor Mercantil de 22/07/20 - estando as informações a
disposição dos acionistas também no setor contábil - Rua Silvio Romero, 29
- Santa Teresa - das 10h às 17h - José Roberto Scaf - Diretor Administrador.
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CNOOC põe em produção
campo petrolífero no
Mar do Sul da China
A
China
National
Offshore Oil Corporation
(CNOOC), produtora de
petróleo e gás offshore da
China, colocou em produção
seu projeto de desenvolvimento conjunto de campos
petrolíferos Liuhua 16-2/202, no Mar do Sul da China,
informou nesta quinta-feira
a agência Xinhua.
A CNOOC é uma empresa de economia mista, com
ações na Bolsa de Valores
de Hong Kong. O acionista
majoritário é o governo da
China, que controla 70% da
corporação. É a maior empresa de exploração petrolífera offshore em alto-mar da
China.
O projeto atual se localiza no leste do Mar do Sul da
China com uma profundidade média na água de 410 metros, e 26 poços entrarão em
operação, disse a CNOOC
em uma declaração online.
O projeto atingirá a produção máxima de 72,8 mil
barris de petróleo bruto por
dia em 2022.
A CNOOC Limited possui
100% das ações no projeto
de desenvolvimento conjunto dos campos petrolíferos
Liuhua 16-2/20-2. A empre-

sa foi fundada em 1982. São
suas subsidiárias a CNOOC
Limited e a China Oilfield
Services.
No Brasil, a estatal chinesa tem uma porcentagem
no campo de Búzios, no présal da Bacia de Santos, em
consórcio com a Petrobras,
que possui 90% da área Segundo dados da consultoria
Wood Mackenzie, divulgados em novembro de 2019,
a CNOOC tem uma produção diária estimada em 1,3
milhão de barris de petróleo
equivalente por dia. É cerca
de um terço do que produz a
Petrobras.
A CNOOC também está
presente no pré-sal do Brasil com participações em
Mero (10%), Alto de Cabo
Frio Oeste (20%) e PauBrasil (30%). Na América
Latina, tem 25% no bloco
Stabroek, na Guiana, onde
são estimados um total de
5 bilhões de barris de óleo
equivalente por dia, diz Assis. A CNOOC tem ainda
dois blocos em mar no México. Nos Estados Unidos,
é sócia, com 21% em Appomatox, em desenvolvimento em águas profundas
no golfo.

SMU tem meta de R$ 2 milhões
na nova rodada de captação
A SMU, plataforma brasileira de crowdfunding,
iniciou uma segunda rodada de captação para a Dr.
Cannabis, empresa voltada
para o acesso a produtos à
base de cannabis no Brasil.
A campanha busca atingir
uma meta de R$ 2 milhões.
A SMU atua na prescrição
e tratamento legal com produtos à base de cannabis no
Brasil.
A segunda rodada de
captação seguirá até o dia 7
de outubro ou até esgotarem as cotas. O mercado de
uso medicinal da cannabis
é um dos que mais cresce
no mundo e, de acordo com
a consultoria americana
The New Frontier Data, a
estimativa é que o Brasil
alcance o número de 3,4
milhões de pacientes por
ano, podendo gerar um
negócio de R$ 4,3 bilhões
anualmente.

Para mais informações
sobre a campanha, acesse:
https://www.startmeup.com.
br.
Segundo Viviane Sedola, CEO da Dr. Cannabis, eleita uma das 50
mulheres mais influentes do mercado pela revista High Times, a empresa pode faturar de
R$ 32 milhões a R$ 128
milhões como canal de
propaganda médica para
a indústria de cannabis,
além de funcionar como
uma ferramenta de educação para a indústria.
Para Rodrigo Carneiro,
CEO da SMU, o investimento na Dr. Cannabis é
uma excelente opção para
os investidores, já que a
empresa está posicionada
como uma das principais
empresas voltadas para o
uso da cannabis medicinal
no país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 16.2020
OBJETO: Aquisição de gradil em painel, composto de painéis, acessórios
com pintura eletrostática, compostos em aço revestido, tubos de ferro e
afins. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0360/2020/20. RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou na Prefeitura, Rua
Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00
horas, mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 07/10/2020 as 10:30 horas.
Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

SINDEERH-RJ - SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE
RECURSOS HUMANOS, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO DE PESSOAL E
TRABALHO TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDEERH-RJ - SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE
RECURSOS HUMANOS, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO DEP ESSOAL E
TRABALHO TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
sede no Largo de São Francisco de Paula, 26, 16º Andar, Sala 1610, Ed.
Patriarca, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 20051-070, inscrito no CNPJ 17.382.538/
0001-00, por seu Presidente, WILLIAM DOS SANTOS AMARAL, no uso
das suas atribuições Estatutárias, convoca todos os colaboradores, filiados
e não filiados, que trabalham na empresa, BK CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ SOB Nº 03.022.122/0001-77, com sede na Rua
Bonnard, 980 bloco 9 nível 7, Alphaville – Barueri/SP, para participarem
virtualmente, em caráter excepcional diante da atual situação decorrente
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas
ou recomendadas pelas autoridades com relação a reuniões de pessoas
da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia, 29/09/
2020, às 08h00 (horário de Brasília) em 1ª convocação, às 08h30
(horário de Brasília) em 2ª e última convocação, com qualquer número
de presentes/conectados, transmitida ao vivo através do aplicativo zoom
ou outro similar que será amplamente divulgado para os interessados e
estará disponibilizado através de um link na página oficial
do SINDEERH (www. https://www.sindeerhrj.org.br), para tratar da
seguinte ORDEM DO DIA: a) parcelamento das verbas rescisórias
decorrentes da rescisão do contrato de trabalho em razão do término da
vigência do contrato celebrado entre a BK Consultoria e Serviços Ltda e a
Petrobrás. Fica convocada a assembleia em caráter permanente e
itinerante para que a categoria profissional possa apresentar suas
reivindicações que serão discutidas e inseridas na Pauta de Reivindicação,
acompanhada de lista de presença. São Paulo, 24 de setembro de 2020.
WILLIAM DOS SANTOS AMARAL – Presidente.
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Especialista cita quatro
tipos de investimentos
para os tempos atuais

Após baixa captação, FIIs
de shoppings ressurgem
como oportunidade

Pascowitch: ‘Ter
um rendimento
abaixo da inflação
é, literalmente,
perder dinheiro’

Capital Research
indica esses
fundos como
opção para
investimento

O mercado financeiro projeta uma inflação de
1,99% para 2020, conforme
dados do Relatório Focus divulgado na segunda-feira. O
valor está bem próximo da
taxa básica de juros, a Selic,
que está em sua nova mínima histórica, de 2%. O fundador do buscador de investimentos Yubb (www.yubb.
com.br), Bernardo Pascowitch, diz que este cenário traz
mais desafios e gera uma
pressão ao investidor, que
precisa selecionar investimentos certos para não perder seu poder de compra.
“Ter um rendimento abaixo da inflação é, literalmente, perder dinheiro. É fazer
com que o seu dinheiro não
renda o mínimo para compensar o aumento dos preços
na economia. Em outras palavras, se o valor investido
render menos do que a inflação, a mesma quantia não
comprará no futuro o que
pode comprar hoje”, explica
Pascowitch.
Com base nesse panorama, o Yubb selecionou quatro tipos de investimentos
para o investidor se proteger
da inflação:o primeiro é a
renda fixa, especificamente
em investimentos indexados

ao IPCA ou ao IGP-M, como
CDBs e títulos do Tesouro
Direto.
“O investimento em renda
fixa atrelado a esses índices
traz uma grande segurança
porque estará sempre acima da inflação, desde que
o componente prefixado do
investimento seja positivo.
De todas as opções, é a alternativa mais segura para se
proteger da inflação e a melhor para superar o IPCA”,
aponta Pascowitch.
Também detalha que é
importante se atentar aos investimentos de renda fixa,
principalmente para a administração da reserva de emergência. “A reserva de emergência, que deve estar em
investimentos de renda fixa
e com liquidez diária, precisa ser repensada. Ela deve
render, no mínimo, 105%
do CDI. Se tiver menos que
isso, pode haver perda de dinheiro para a inflação”, pontua. “É importante se atentar
aos fundos de investimento
também. Neste momento de
rentabilidade baixa, qualquer opção com uma quantidade significativa de taxas
administrativas compromete
ainda mais o rendimento”.

ferença entre IPCA e IGP-M.
O IPCA é a inflação oficial
do governo brasileiro, medida pelo IBGE, já o IGP-M é
a inflação apurada pela FGV
e utilizada principalmente
em contratos de aluguéis,
contratos bancários, tarifas
de energia e de telefonia.
Como o IGP-M é um índice fortemente afetado pela
variação do dólar, seu valor
disparou em 2020”, pontua.
“No caso das empresas do
setor elétrico, suas receitas
serão reajustadas pelo IGPM e, consequentemente, as
suas ações poderão valorizar
e acompanhar esse aumento”.
Em terceiro lugar, ficam
as empresas exportadoras.
“Por exportarem commodities, na maioria das vezes,
e como as commodities são
negociadas em dólar, então os produtos exportados
acompanham a valorização
da moeda. Muitas exportadoras tiveram uma grande
performance em 2020 em
razão da alta do dólar contra o real, fazendo com que
seus produtos se valorizem
no mercado internacional”,
completa Bernardo.
Por fim, em quarto lugar estão BDRs, ações

Ações

estrangeiras e outros investimentos dolarizados.

Investir em ações de empresas de setores específicos
também pode ser uma boa
alternativa. Em segundo lugar, Bernardo aponta as organizações do setor elétrico, beneficiadas por terem
contratos reajustados pelo
IGP-M ao invés do IPCA.
“É importante explicar a di-

“Como o próprio nome diz,
são investimentos que vão
acompanhar a valorização
do dólar, desde que não haja
proteção cambial. Consequentemente, o investidor
poderá se proteger da alta do
IGP-M e/ou dos efeitos do
dólar sobre o IGP-M”, conclui.

Investir em Fundos Imobiliários (FIIs) é uma forma
de se adquirir “pedaços” de
casas, galpões, prédios e, até
mesmo, shoppings centers.
O tema foi abordado recentemente pelo analista Felipe
Silveira, em relatório da Capital Research.
De acordo com a Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce), o Brasil
tem cerca de 577 centros de
compras, com mais de 1,1
milhão de pessoas empregadas direta ou indiretamente.
São mais de 502 milhões de
visitantes mensais nas mais
de 105 mil lojas e 2,9 mil
cinemas. Somente em 2019,
o setor movimentou mais
de R$ 192 bilhões. Para se
ter uma ideia da extensão
do mercado, a Área Bruta
Tributável (ABL) total dos
shoppings brasileiros é de 16
milhões de m², o que equivale a mais de 2,2 mil campos
de futebol.
Apesar desses números
relevantes, os impactos da
Covid-19 também chegaram
a este segmento, causando
preocupação nos investidores e resultando, inclusive,
em uma intensa queda no
volume captado por FIIs de
shoppings. Os números registrados em 2019, que alcançaram 18% do total de
FIIs, neste ano, caíram para
apenas 3% de captação.

A Capital Research cita
que outro fator que intensificou o receio no mercado
financeiro foi o Mallpocalypse, fenômeno que se
refere ao fechamento de
diversos shoppings norteamericanos nos últimos
anos, e que já foi abordado
em outros relatórios da Capital Research. E aqui vale
um parêntese. Em relatório
divulgado em 2017, o banco Credit Suisse apontou
a expectativa de que um
em cada quatro shoppings americanos fechasse
as portas até 2022. “Mas,
é preciso ressaltar que o
contexto dos EUA é bem
diferente do cenário brasileiro, principalmente em
aspectos como extensão de
mercado e prioridades do
consumidor”.
Dados da consultoria especializada no mercado imobiliário Cushman & Wakefield, o mercado total de
shopping centers nos EUA
tem uma ABL de 375,4 milhões de m². Ou seja, imensamente maior que o mercado brasileiro, mesmo com
um cálculo proporcional.
Além disso, pesquisas apontam que o consumidor brasileiro prioriza aspectos como
comodidade,
segurança,
facilidade para estacionar e
atrações de entretenimento.
Brasil
Em 2019, foram inaugurados 11 shoppings no Brasil. Para 2020, a expectativa
era de 21 inaugurações, mas
a instabilidade econômica e
o isolamento social fizeram
com que apenas um abrisse
em março, e os demais, fossem postergados. Com a retomada, dois shoppings fo-

ram inaugurados entre julho
e agosto, e mais seis estão no
pipeline para o restante do
ano.
“A reação positiva dos
shoppings também pode ser
vista nos FIIs do setor, que
já apresentam fortes sinais
de recuperação, com alta de
3,5%, a maior valorização
do segmento”, revelou o relatório da Capital Research.
Se por um lado o aumento
do e-commerce é uma clara
ameaça à rentabilidade dos
FIIs ao reduzir o crescimento projetado para as vendas
e impactar na vacância e no
valor dos aluguéis, por outro, a diversificação do mix
de locatários é vista com
como uma grande vantagem.
Como falado anteriormente, é cada vez mais comum
encontrar prestadores de serviços e atividades de entretenimento em espaços que
originalmente seriam destinados a lojistas.
Além disso, existem dois
fatores com papel relevante
no desenvolvimento deste
setor. O primeiro é a omnicanalidade, um conceito
importante no varejo que
consiste basicamente em
oferecer ao cliente a possibilidade de comprar um produto no e-commerce e trocá-lo
na loja física, ou comprá-lo
no e-commerce e retirá-lo na
loja física. Com isso, a empresa oferece uma melhor
experiência para o consumidor e garante a possibilidade
de fazer uma nova venda.
O segundo fator relevante é a última milha, um dos
principais desafios dos varejistas no que se refere à entrega. Tanto para o consumidor
quanto para a loja, é interessante que a entrega seja realizada o mais rápido possível.

ESCOLHA O PAPEL

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides.
Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na
Europa em 2008 por membros das indústrias de base florestal, celulose,
papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel,
da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são
recicláveis e biodegradáveis.

Fonte: ANAP, 2019.

Embalagens de papel, papelcartão e
papelão protegem as mercadorias,
reduzem o desperdício e são
recicláveis. No Brasil, 68% do papel
utilizado em 2019 foi reciclado.

Apoio:

LOVE

PAPER
www.lovepaper.org.br

www.twosides.org.br
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

continua

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
31/12/2019. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Reserva de lucros
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Capital Reserva de Reserva Retenção de
Lucros Total atribuído aos acio- Participação dos acionis- Total do patriAtivo circulante
Nota social
capital
legal
lucros acumulados
nistas controladores
tas não controladores mônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa 4
5.147
8.964
5.931
10.185 Saldos em 31/12/2017
5.800
171 1.160
80.098
87.229
2.152
89.381
Títulos e valores mobiliários 4
9.746
16.212
11.017
17.494 Aumento de capital
53
53
53
Depósito vinculado
4
5.316
4.799
5.316
4.799 Incorporação
2
2
2
Contas a receber
5
5.717
5.463
6.533
6.289 Lucro líquido do exercício
4.166
4.166
1.667
5.833
Estoques
3.094
2.511
3.394
2.774 Reserva legal
11
(11)
Tributos a recuperar
6
8.897
4.214
9.697
4.364 Distribuição de lucros
15 c
(1.973)
(1.039)
(3.012)
(2.123)
(5.135)
Partes relacionadas
7
214
261
120
140 Retenção de lucros
3.116
(3.116)
Outros
3.136
3.699
3.665
4.293 Saldos em 31/12/2018
5.853
173 1.171
81.241
88.438
1.696
90.134
Total do ativo circulante
41.267
46.123
45.673
50.338 Lucro líquido do exercício
17.175
17.175
2.342
19.517
Ativo não circulante
Distribuição de lucros
15 c
(1.039)
(4.294)
(5.333)
(2.181)
(7.514)
Partes relacionadas
7
9.585
8.800
9.585
8.800 Retenção de lucros
12.881
(12.881)
Deposito judicial
16
3.850
4.349
3.936
4.402 Saldos em 31/12/2019
5.853
173 1.171
93.083
100.280
1.857
102.137
Impostos e contribuições
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)
sociais diferidos
14
123
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Outros
51
51
Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Investimentos
8
12.974
12.699
10.087
10.139
18
278.667 241.008 312.050 270.709 Lucro antes do imposto de renda
Imobilizado
9
108.423
107.283
112.244
111.832 Receita líquida
e contribuição social
23.489
3.800
28.342
7.118
Ativo de direito de uso
10
64.436
70.665
- Custo dos serviços
Ajustes por
Intangível
11
9.330
10.014
9.401
10.105 prestados e das mercadorias
19 (244.327) (219.310) (270.412) (243.685) Depreciação e amortização
31.279
19.387
34.380
20.834
Total do ativo não circulante
208.598
143.145
216.092
145.329 vendidas
34.340
21.698
41.638
27.024 Contingências e outras
108
414
138
414
Total do ativo
249.865
189.268
261.765
195.667 Lucro bruto
Receitas (despesas)
Perda por baixa de bens do ativo
Passivo circulante
operacionais
imobilizado baixados
218
307
231
307
Empréstimos e
20
(22.101) (19.885) (22.336) (20.096) Resultado de equivalência
financiamentos
12
11.161
10.314
11.207
10.314 Gerais e administrativas
patrimonial
(6.414)
(4.998)
(2.934)
(2.619)
Passivo de arrendamento
10
11.289
13.023
- Resultado de equivalência
8
6.414
4.998
2.934
2.619 Provisão (Reversão) para deveContas a pagar
13
12.932
14.423
14.421
16.050 patrimonial
dores duvidosos
(151)
(151)
Partes relacionadas
7
418
466
286
305 Outras receitas (despesas)
operacionais
21
9.375
(525)
10.780
(879) Receita PIS e Cofins – Créditos
Imp. e contribuições a
28.028
6.286
33.016
8.668 extemporaneos
(4.131)
(4.753)
recolher
14
3.145
3.632
4.133
4.598 Resultado operacional
Receitas financeiras
22
5.462
3.599
6.125
4.572 Juros e encargos financeiros
2.319
5.884
2.316
5.884
Obrigações sociais e
22
(10.001)
(6.085) (10.799)
(6.122) Juros de arrendamento - CPC 06
6.769
7.511
trabalhistas
3.951
5.184
4.183
5.464 Despesas financeiras
53.637
24.643
65.231
31.787
Receita diferida
15
6.831
11.422
7.319
12.451 Lucro antes do imposto de
Diminuição (aumento) nos ativos
Dividendos a pagar
17
4.294
1.039
4.294
1.039 renda e da contribuição
23.489
3.800
28.342
7.118 e passivos
Outros
844
713
847
725 social
Contas a receber
(254)
1.939
(244)
2.350
Total do passivo circulante
54.865
47.193
59.713
50.946 Imposto de renda e
contribuição social
14
(6.314)
366
(8.825)
(1.285) Partes relacionadas
(1)
414
1
83
Não circulante
Lucro líquido do exercício
17.175
4.166
19.517
5.833 Tributos a recuperar
(552)
1.095
(580)
1.466
Empréstimos e
Outros ativos
479
(4.207)
475
(4.578)
financiamentos
12
36.026
45.861
36.105
45.861 Atribuível aos acionistas
17.175
4.166
17.175
4.166 Contas a pagar
(1.491)
8
(1.629)
(215)
Passivo de arrendamento
10
55.701
60.496
- controladores
Atribuível aos acionistas não
Obrigações fiscais, sociais e
Imp. e contribuições a
2.342
1.667 trabalhistas
(1.553)
2.495
(1.843)
2.177
recolher
14
262
503 controladores
17.175
4.166
19.517
5.833 Receita diferida
(8.650)
(10.064)
(9.609)
(11.093)
Imp. e contribuições sociais
Outras contas a pagar
131
(255)
122
(413)
diferido
14
203
1.035
203
1.035
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Juros pagos
(2.310)
(5.701)
(2.310)
(5.701)
Receita diferida
15
4.059
4.477
(Em milhares de reais)
Imposto de renda e contribuição
Provisão para contingências 16
2.790
2.682
2.849
2.711
Controladora
Consolidado
social pagos
(7.313)
(3.412)
(9.924)
(5.068)
94.720
53.637
99.915
54.587
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Caixa líquido proveniente das
Patrimônio líquido
17
Lucro líquido do exercício
17.175
4.166
19.517
5.833 atividades operacionais
32.123
6.955
39.690
10.795
Capital
5.853
5.853
5.853
5.853 Outros resultados abrangentes
- Fluxo de caixa das atividades de
Reserva de capital
173
173
173
173 Resultado abrangente
17.175
4.166
19.517
5.833 investimento
Reserva de lucros
94.254
82.412
94.254
82.412 Atribuível aos acionistas controAplicação financeira
5.949
15.482
5.960
16.868
100.280
88.438
100.280
88.438 ladores
17.175
4.166
17.175
4.166 Aquisições de imobilizado e
Participação dos acionistas
Atribuível aos acionistas não
intangível
(21.030)
(6.119)
(21.703)
(6.195)
não controladores
1.857
1.696 controladores
2.342
1.667 Aquisição de participação em
Total do patrimônio líquido
100.280
88.438
102.137
90.134
(53)
Total do passivo e
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos investida
6.139
4.525
2.986
1.571
patrimônio líquido
249.865
189.268
261.765
195.667 e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das Dividendos recebidos
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e Caixa líquido usado nas
(8.942)
13.835
(12.757)
12.244
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2019 estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao atividades de investimento
E 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e pre- Fluxo de caixa das atividades de
1. Contexto operacional: A Empresa Cinemas São Luiz S.A. e suas controladas missas: Vida útil dos ativos imobilizado e intangível: A depreciação ou amortização financiamento
(coletivamente, denominadas simplesmente como “Companhia”), com sede na dos ativos imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração Captação de empréstimos e
1.350
1.487
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, atua na área cinematográfica sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cená- financiamentos
através da exploração, exibição e programação de filmes cinematográficos e, em rio econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas Pagamento de empréstimos e
(10.347)
(11.384)
(10.356)
(11.384)
complemento às atividades de entretenimento, exploram também a comercialização estimativas de vida útil. Arrendamentos: A Cia. tendo como base a norma CPC 06 financiamentos
de comestíveis (bombonieres) e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A – R2 aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mercantil para todos Pagamento de arrendamento (15.138)
(17.274)
Cia. opera com 188 salas cinematográficas espalhadas por dez Estados (Alagoas, os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo (contrato CPC 06
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo de baixo valor. A Integralização de Capital - Incor55
55
Rio de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal e distribuídas da seguinte forma por Cia. remensura seu passivo de arrendamento em razão de reavaliações ou modi- poração
(2.078)
(3.946)
(4.259)
(6.166)
cada empresa incluída nas demonstrações financeiras consolidadas:
ficações do arrendamento (correções monetárias), para refletir pagamentos fixos Dividendos pagos
(785)
(785)
(785)
(785)
Quantidade
na essência revisados. Tais ajustes são diretamente levados contra o ativo “direito Partes relacionadas
de salas cineLocalização das salas
de uso”. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Ad- Caixa líquido proveniente
Empresa
matográficas
(unidade federativa)
ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de (usado) das atividades de
(26.998)
(16.060)
(31.187)
(18.280)
Alagoas, Amazonas, Ceará,
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou financiamento
Distrito Federal, Espírito Santo,
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Aumento (Diminuição) líquido do
(3.817)
4.730
(4.254)
4.759
Goias, Maranhão, Minas Gerais, Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recu- caixa e equivalentes de caixa
Pernambuco, Rio de Janeiro,
perável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil lí- Caixa e equivalentes de caixa no
8.964
4.234
10.185
5.426
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
171
São Paulo
quido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada início do exercício
SR São Paulo Cinemas S.A.
6
São Paulo
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e Caixa e equivalentes de caixa no
5.147
8.964
5.931
10.185
Cinemas Paris Severiano Ribeiro
o valor líquido de venda. No caso da Cia. a avaliação considerou cada um dos seus fim do exercício
Ltda.
11
Distrito Federal
complexos cinematográficos como unidade geradora de caixa. Na estimativa do valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
Continuidade operacional: No encerramento do exercício findo em 31/12/2019, a valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao
Cia. e suas controladas apresentaram capital circulante líquido negativo nos mon- seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que refli- nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
tantes de R$13.598 controladora e R$14.040 consolidado. Esse fato está relacio- ta o custo médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. Provisões deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são idennado a: (a) em 01/04/2019, com a entrada em vigor do CPC 06, os contratos de para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: O valor líquido de venda é determinado, tificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provialuguéis passam a compor os ativos e passivos da Cia. e suas controladas; e (b) sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação são no resultado do exercício para deterioração ajustando o valor contábil líquido
excluindo os efeitos do CPC 06, o capital circulante líquido negativo é de R$2.309 em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo ou de determinada unidade
controladora e R$1.017 consolidado, o planos da Administração preveem que os despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor
recursos gerados na operação serão suficientes para o pagamento dos passivos com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação líquido de venda, quando disponível. O valor líquido de venda é determinado,
assumidos. Considerando o fato divulgado na Nota 26 - Eventos Subsequentes, mais recente com ativos semelhantes. A Cia. está sujeita a reivindicações legais, sempre que possível, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no
que descreve que em 31/01/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anun- cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor
ciou que o coronavírus (COVID-19) foi considerado uma emergência de saúde de seus negócios. A Cia. registrou provisões, as quais envolvem considerável jul- em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu
global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do gamento por parte da Administração, que, como resultado de um acontecimento valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o
setor privado, que somado ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos custo médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. g) Outros
incerteza para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos rele- seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que
vantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras. As entidades feita do montante dessa obrigação. A Cia. também está sujeita a reivindicações seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo
públicas brasileiras atendendo aos órgãos mundiais de saúde, determinaram o legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no bafechamento de shopping centers e salas de cinemas, com o intuito de reduzir atividades de seus negócios. A avaliação da probabilidade de perda inclui a ava- lanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
aglomerações, o que impacta diretamente o público dos cinemas e consequente- liação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dispo- um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
mente a receita da Cia. e suas controladas. Em uma análise dos impactos para o níveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
fechamento de 31/12/2019, a Administração entende que um cenário prolongado jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisa- quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou
do fechamento dos cinemas e com distanciamento social, impactará significativa- das e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. h) Ajustes a valor presente:
mente no fluxo de caixa dos próximos meses. Por isso a Cia. e suas controladas prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições Os ativos e passivos monetários de circulantes e não circulantes são ajustados
está colocando em prática diversas medidas, conforte detalhadas na Nota 26, e a adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os pelo seu valor presente, e os de curto prazo, somente quando o efeito é consideAdministração tem confiança de que elas serão suficientes para suprir a necessi- resultados reais podem diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da rado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O
dade de caixa durante esse período. As medidas divulgadas foram tomadas com provisão para contingências estão descritos na Nota 14. b) Ativos e passivos finan- ajuste ao valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa
base nas melhores informações disponíveis até o momento. Com base nessa ceiros: Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financei- contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos
avaliação, e considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus ros são classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e
impactos, a Administração concluiu que existem incertezas que podem levantar valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o intuito de
dúvida quanto a capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas controla- por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhe- reconhecê-los em conformidade com o regime de competência. Posteriormente,
das. Mesmo assim a Administração considera que, o pressuposto de continuidade cimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no recontinua válido, considerando todas as informações disponíveis até a data de modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Cia. apresenta os sultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos
autorização para emissão dessas demonstrações financeiras. Portanto, as de- instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por fluxos de caixa contratuais. i) Apuração dos resultados: O resultado das operações
monstrações financeiras foram preparadas baseadas no pressuposto de continui- meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas
dade operacional. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros de serviços são mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida,
financeiras: A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo
financeiras individuais e consolidadas (em conjunto denominadas simplesmente financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros registrada no momento da prestação dos serviços. Os valores recebidos por pufluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e blicidade não veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não utilizados são
“demonstrações financeiras”) pela Administração aconteceu em 31/07/2020. Des- com
juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As
ta forma, estas demonstrações financeiras consideram os eventos subsequentes variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortiza- registrados como receita diferida. As receitas com a venda de mercadorias são
que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. As demonstrações do - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quan- mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida da venda efetifinanceiras para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 da Cia. foram elabo- do tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de va de alimentos e bebidas, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou enradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o cargos sobre vendas, sendo registrada no momento da entrega do produto. As
ciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de
Contábeis (“CPC”) e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. A Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. j) Tributação: As receitas estão
preparação das demonstrações financeiras requer o uso de premissas e estimati- efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para
Alíquotas
vas por parte da Administração da Cia. que impactam os saldos ativos e passivos. de
créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) ReReceitas
ReReComo o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas re- dução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O modelo de perdas
com ceitas ceitas
lacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou
venda
com com
podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de julga- ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de invesde in- bombo- publimento e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as demonstrações timentos em instrumentos patrimoniais. A Cia. não identificou perdas (“impairment”)
Nome do tributo
Sigla gressos niere cidade
financeiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações envolvendo a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros
essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos Contribuição para o Programa de Integração
PIS
1,65% 1,65% 1,65%
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um Social
inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo Contribuição para o Financiamento da
financeiro
em
uma
transação
na
qual,
substancialmente,
todos
os
riscos
e
benefíperiodicamente, em prazo não superior a um ano. As demonstrações financeiras
Seguridade Social
COFINS
7,6% 7,6% 7,6%
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela cios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que Imposto sobre serviço de qualquer natureza
ISS
valorização de certos ativos financeiros (mensurados pelo valor justo). Base de seja criada ou retida pela Cia. em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida Niterói
2%
consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstra- como um ativo ou passivo separado. Passivos financeiros: Os passivos financeiros
ções financeiras da Cia. e de suas controladas, elaboradas para a mesma data-ba- são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e
3%
se. O controle é obtido quando a Cia. tem o poder de controlar as políticas finan- para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros Uberaba
4%
ceiras e operacionais de uma entidade para auferir os benefícios. Mudanças na passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo Maceió
Nova Iguaçu, São João de Meriti, Recife, Forparticipação sobre uma controlada, que não resulta em perda de controle, é conamortizado
utilizando
o
método
de
juros
efetivos.
c)
Estoques:
Os
estoques
estão
tabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. Em
taleza, Manaus, Brasília, Goiânia, São Paulo,
31/12/2019 e 2018, as demonstrações financeiras consolidadas incluía, além da substancialmente representados por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores Campinas, Osasco, Vila Velha e São Luis
5%
Controladora, as seguintes empresas controladas: 2019/2018: SR São Paulo Ci- cinematográficos e são avaliados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado: Imposto sobre circulação de mercadoria
ICMS
nemas S.A.: 70% / 70%; Cinema Paris Severiano Ribeiro Ltda.: 50% / 50%; LBM Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das respec- Maranhão
3%
– Locação de Bens Móveis Ltda.: 100% / 100%. A SR São Paulo Cinemas S.A. é tivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que levam
- 3,2%
uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A. e atua na área cinematográ- em consideração a vida útil econômica desses bens. Um item de imobilizado é São Paulo e Espírito Santo
- 3,5%
fica através da exploração, exibição e programação de filmes cinematográficos e, baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for espe- Ceará e Amazonas
4%
em complemento às atividades de entretenimento, explora também a comerciali- rado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo Rio de Janeiro e Minas Gerais
zação de comestíveis (bomboniere) e a veiculação publicitária nas salas de exibição.
Goias
17%
(calculado
como
sendo
a
diferença
entre
o
valor
líquido
da
venda
e
o
valor
contábil
A Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. é uma controlada da Empresa Cinemas
Alagoas, Pernambuco e Brasília
18%
do
ativo)
são
incluídos
na
demonstração
dos
resultados,
no
exercício
em
que
o
São Luiz S.A., a qual cabe exclusivamente a contratação de filmes cinematográfiA Cia. adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS. Tais
cos, programação e direção técnica cinematográfica, administração dos cinemas ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de deprecia- tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente com o ISS,
e gestão e controle das rendas produzidas pelos cinemas, conforme estabelecido ção são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prosna cláusula oitava do acordo entre os cotistas. A LBM - Locação de Bens Móveis pectiva, quando for o caso. e) Intangível: Refere-se principalmente a valor pago a reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados consolidada.
Ltda. é uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual adquiriu 100% maior na aquisição de investimento com base em resultados futuros. Ativos intan- A tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), comdas cotas mediante incorporação ocorrida em 31/10/2018. O reestabelecimento
da pluralidade de sócios da LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. ocorreu em 01 gíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao preendendo os impostos correntes e diferidos, que são calculados com base nos
de abril de 2019, pela venda de 0,01%. Em 31/10/2019, a Cia. readquiriu as cotas custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e resultados tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas datas dos
vendidas em 01/04/2019. O exercício social é coincidente entre todas as empresas perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortiza- balanços, sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre o lucro contábil
que compõe as demonstrações financeiras consolidadas, bem como as políticas dos de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas ajustado (15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% para os lucros
contábeis adotadas em suas demonstrações financeiras são uniformes. As con- indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de que excederem R$ 240 no período de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota
troladas são consolidadas desde a data de aquisição, que corresponde à data na perda no seu valor recuperável. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são de 9% sobre o lucro contábil ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas
qual a Cia. obteve o controle, e continuam sendo consolidadas até a data que amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao temporariamente não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não
cessa tal controle. O processo de consolidação das contas patrimoniais e o resul- valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos
tado das empresas incluídas na consolidação corresponde à soma horizontal dos avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa ou débitos tributários diferidos. O imposto de renda e a contribuição social corrente
saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil, de são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
complementada com as eliminações: (i) participações da controladora no capital, indefinida para definida, é feita de forma prospectiva. Ganhos e perdas resultantes ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
reservas e resultados acumulados das empresas consolidadas; (ii) dos saldos de da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor data das demonstrações financeiras. k) Demonstrações dos fluxos de caixa: As
contas correntes e outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demons- demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e são
as Cia.s; e (iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não reali- tração do resultado no momento da baixa do ativo. Os ágios gerados nas aquisições apresentadas de acordo com o Pronunciamento CPC 03 (R2) - Demonstração dos
zados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas. de controladas e, posteriormente incorporadas, estão fundamentados na expecta- Fluxos de Caixa. l) Arrendamentos: A Cia. avalia, na data de início do contrato de
3. Resumo das principais políticas contábeis: a) Julgamentos, estimativas e tiva de geração de lucros futuros. Os ágios por expectativa de rentabilidade futura aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato
premissas contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações não são amortizados contabilmente e tem seu valor recuperável testado anualmen- transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de
financeiras da Cia. requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e te. f) Provisão para recuperação de ativos: A Administração revisa anualmente o tempo em troca de contraprestação. A Cia. como arrendatária aplica uma única
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

Controladora
Consolidado Os principais saldos em 31/12/2018 das empresas investidas da Cia.:
Ativo
Passivo
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Não
Não PatriImposto de renda e contribuição
Circu- circuCircu- circu- mônio
social
3.634
3.061
3.298
2.815
lante lante Total lante lante líquido Total
Cofins a recuperar
947
907
1.175
1.029
PIS a recuperar
184
248
223
274 Cinemas Paris Severiano
Ribeiro Ltda.
2.507 3.121 5.628 2.676 774 2.178 5.628
Cofins a recuperar extemporâneos
- 2016 a 2018 (*)
3.394
3.832
- SR São Paulo Cinemas S.A. 1.939 1.623 3.562 1.359 176 2.027 3.562
SR Rio de Janeiro Cinemas
PIS a recuperar extemporâneos 4.721 6.983 11.704 3.899 391 7.414 11.704
2016 a 2018 (*)
737
832
- S.A.
8.896
4.216
9.360
4.118 LBM - Locação de Bens
52
52
52
52
(*) A Cia. e suas controladas refizeram as apurações de créditos de PIS e Cofins Móveis Ltda.
20.961 44.857 65.818 21.997 29.510 14.311 65.818
não cumulativo dos anos anteriores, incluindo os créditos que não tinham sido UCI Ribeiro Ltda.
aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo a Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2018 das investidas:
Imposreceita extemporânea (Nota 21).
Des- Resulto de
Lucro
7. Partes relacionadas:
Ativo (passivo)
Repesas tado renda e líquido
Controladora
Consolidado
ceita
admi- finan- contri- (preju31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
líquinistra- ceiro buição ízo) do
Contas a receber - serviço admida Custos tivas líquido social exercício
nistrativo
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A.
120
140
120
140 Cinemas Paris Severiano
Ribeiro Ltda.
19.847 (15.872) (1.011)
448 (1.140)
2.272
Cinemas Paris Severiano Ribeiro
488
(511)
1.776
Ltda.
56
67
- SR São Paulo Cinemas S.A. 11.042 (8.503) (740)
SR São Paulo Cinemas S.A.
38
54
- SR Rio de Janeiro Cinemas
S.A.
32.268 (25.022) (1.381)
844 (2.218)
4.491
Empréstimos
UCI-Ribeiro Ltda.
9.585
8.800
9.585
8.800 LBM - Locação de Bens
Móveis Ltda.
43 (159) (23)
26
(113)
Contas a pagar - aluguel de imóveis
97.533 (86.979) (3.941) (6.935) (2.327)
2.005
Comércio Reunido São Luiz Ltda.
(43)
(42)
(43)
(42) UCI Ribeiro Ltda.
Os detalhes das controladas Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda., SR São Paulo
Serisa Diversões e Empreendimentos Ltda.
(43)
(42)
(43)
(42) Cinemas S.A. e LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. estão descritos na Nota 2.
A UCI-Ribeiro Ltda é uma joint-venture da Empresa Cinemas São Luiz S.A. com
YSR Serviços e Participações
Ltda.
(43)
(42)
(43)
(42) a United Cinemas International (Brasil) Ltda., sendo a sua administração efetuada
em conjunto com este parceiro, conforme estabelecido no acordo de cotistas. A
SIAL Diversões e
Empreendimentos Ltda.
(43)
(42)
(43)
(43) SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. é uma sociedade da Empresa Cinemas São Luiz
GRL Participações Ltda.
(44)
(43)
(44)
(43) S.A. com acionistas pessoas físicas, sendo a sua administração compartilhada,
conforme previsto no acordo entre os acionistas. 9. Imobilizado:
Conta corrente
31/12/2018 Movimentação do ano 31/12/2019
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A.
(70)
(93)
(70)
(93) Controladora
Taxas
SR São Paulo Cinemas S.A.
(10)
(34)
anuais
Cinemas Paris Severiano Ribeiro
de
TransLtda.
(122)
(128)
depreAqui- ferên- Bai- Depre9.381
8.595
9.419
8.635
ciação Líquido sição
cia xa ciação Líquido
Ativo circulante
214
261
120
140
30.044 3.117 1.565
- (5.219)
29.507
Ativo não circulante
9.585
8.800
9.585
8.800 Móveis e utensílios 10%
Passivo circulante
(418)
(466)
(286)
(305) Máquinas e
10%
25.193 6.075 1.609 (218) (6.262)
26.397
9.381
8.595
9.419
8.635 equipamentos
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue: Benfeitorias em
49.690 207 10.248
- (7.875)
52.270
Controladora
Consolidado imóveis de terceiros (*)
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Benfeitorias em
2.356 11.315 (13.422)
249
Re- Des- Re- Des- Re- Des- Re- Des- andamento
107.283 20.714
- (218) (19.356) 108.423
ceita pesa ceita pesa ceita pesa ceita pesa Total
31/12/2017 Movimentação do ano 31/12/2018
Despesa de aluguel de
Taxas
imóveis
anuais de
TransComércio Reunido São
depreciaAqui- ferên- Bai- DepreLuiz Ltda.
- (540)
- (458)
- (540)
- (458)
ção Líquido sição
cia xa ciação Líquido
GRL Participações Ltda.
- (540)
- (458)
- (540)
- (458)
Móveis e utensílios 10%
33.851 1.216
- (2) (5.021)
30.044
Serisa Diversões e
Empreendimentos Ltda.
- (540)
- (458)
- (540)
- (458) Máquinas e
equipamentos
10%
28.994 2.094
- (7) (5.888)
25.193
SIAL Diversões e
Empreendimentos Ltda.
- (540)
- (458)
- (540)
- (458) Benfeitorias
em imóveis de
YSR Serviços e
(*)
56.563 227
361
- (7.461)
49.690
Participações Ltda.
- (540)
- (458)
- (540)
- (458) terceiros
Benfeitorias em
Despesa de aluguel de
andamento
996 2.019 (361) (298)
2.356
equipamento
Total
120.404 5.556
- (307) (18.370) 107.283
LBM - Locação de Bens
31/12/2018
Movimentação do ano 31/12/2019
Móveis Ltda.*
- (47)
(47) Consolidado
Taxa
Receita de serviço
anuais
administrativo
de
TransLBM - Locação de Bens
depreAqui- Bai- ferên- DepreMóveis Ltda.*
6
6
ciação
Líquido sição xa
cia ciação Líquido
SR Rio de Janeiro Cinemas
10%
31.281 3.288
- 1.565 (5.543)
30.591
S.A.
1.633
- 1.432
- 1.633
1.432
- Móveis e utensílios
Máquinas e
Cinemas Paris Severiano
10%
26.305 6.482 (231) 1.609 (6.664)
27.501
Ribeiro Ltda.
756
- 689
- equipamentos
Benfeitorias
SR São Paulo Cinemas
S.A.
581
- 498
- em imóveis de
terceiros
(*)
51.890 299
- 10.248 (8.534)
53.903
Juros sobre mútuo
UCI Ribeiro Ltda.
924
- 924
- 924
- 924
- Benfeitorias em
andamento
2.356 11.315
- (13.422)
249
Material de consumo e
111.832 21.384 (231)
- (20.741) 112.244
imobilizado
Cinemas Paris Severiano
31/12/2017
Movimentação do ano 31/12/2018
Ribeiro Ltda.
1
Taxa
SR Rio de Janeiro Cinemas
anuais
S.A.
(2)
(2)
de
Trans3.894 (2.702) 3.550 (2.337) 2.557 (2.162) 2.362 (2.337)
depreAqui- Bai- ferên- Depre* LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. incoporada pela Empresa Cinemas São Luiz
ciação
Líquido sição xa
cia ciação
Líquido
S.A. em 31/10/2018, portanto os resultados até esta data não foram expurgados Móveis e utensílios 10%
35.397 1.225 (2)
- (5.339)
31.281
no consolidado. As operações entre quaisquer das partes relacionadas da Cia.,
sejam elas administradores e empregados, acionistas, controladas ou coligadas, Máquinas e
10%
30.484 2.161 (7)
- (6.333)
26.305
são efetuadas por taxas e condições pactuadas entre as partes e aprovadas pelos equipamentos
órgãos da administração competentes. Os empréstimos foram concedidos para a Benfeitorias
sua investida com o objetivo de construir salas de cinema e para a aquisição de em imóveis de
(*)
59.423
227
- 361 (8.121)
51.890
equipamentos. Os saldos são remunerados a TJPL mais juros de 4,5% ao ano terceiros
e possuem prazo de vencimento indeterminado. Sobre os saldos apresentados Benfeitorias em
996 2.019 (298) (361)
2.356
como contas correntes não incidem juros nem atualização monetária, os quais andamento
tampouco possuem data de vencimento. Esses valores encontram-se classificados
126.300 5.632 (307)
- (19.793) 111.832
segundo as expectativas de sua realização/liquidação futura. A remuneração dos (*) Taxa de depreciação pelo tempo do contrato de aluguel ou vida útil dos bens,
administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades, dos dois o menor. Existem bens dados em garantia (alienação fiduciária dos bens
que incluem os membros do Conselho de Administração e Diretores Estatutários, adquiridos) nos empréstimos BNDES no valor total de R$8.905 em 31/12/2019 e
está composta por honorários, no montante de R$2.222 (R$2.378 em 31/12/2018) 2018. A Administração não identificou mudanças de circunstâncias ou sinais de
na controladora e R$2.258 (R$2.412 em 31/12/2018) no consolidado. A Cia. não obsolescência tecnológica, bem como evidências de que os ativos utilizados em
concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho suas operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e
ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados. financeiro, e concluiu que, em 31/12/2019 e de 2018, não existia necessidade de
Controladora
Consolidado
8. Investimentos:
registrar qualquer provisão para perda em seus ativos imobilizados e intangíveis.
2019
2018
2019
2018 10. Arrendamento financeiro: A Cia. e suas controladas possuem contratos de
Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda.
1.121
1.089
- arrendamento de imóveis e equipamentos. Os prazos de arrendamento de imóveis
SR São Paulo Cinemas S.A.
1.716
1.419
- variam entre 38 e 180 meses, enquanto equipamentos cinematográfico digital têm
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda.
50
52
- prazos de arrendamento de 18 meses. Não existem contratos de arrendamento que
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A.
2.549
2.668
2.549
2.668 contemplam opções de renovação automática e rescisão. A Cia. e suas controladas
UCI-Ribeiro Ltda.
7.222
7.155
7.222
7.155 também possuem arrendamentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e
Outros investimentos
316
316
316
316 arrendamentos cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Cia. e
Total dos investimentos
12.974 12.699 10.087 10.139 suas controladas aplicam as isenções de reconhecimento de arrendamento de
curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. Direito de Uso: Os ativos de
A movimentação do saldo de investimento ocorreu como segue:
direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor da mensuração
Ouinicial do passivo de arrendamentos.
tros
Adoção inicial Adição por no- DepreciaSR
in- Total
Total
CPC 06 (R2) vos contratos
ção 31/12/2019
Rio de UCI vesti- ConSR
Con- Direito de Uso
Janei- Ribei- men- soliSão
trola- Controladora
59.959
13.740
(9.936)
63.763
ro
ro tos dado Paris Paulo LBM dora Imóveis
1.660
(987)
673
Saldos em 31/12/2017 2.623 6.152 316 9.091 1.453 1.629
- 12.173 Equipamentos
Não Circulante
61.619
13.740
(10.923)
64.436
Equivalência
patrimonial
1.616 1.003
- 2.619 1.136 1.244
(1) 4.998 Consolidado
Imóveis
67.763
13.740
(11.550)
69.953
Dividendos
1.779
(1.067)
712
distribuídos
(1.571)
- (1.571) (1.500) (1.454)
- (4.525) Equipamentos
Não Circulante
69.542
13.740
(12.617)
70.665
Aquisição de
participação
53
53 Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos foram
Saldos em 31/12/2018 2.668 7.155 316 10.139 1.089 1.419
52 12.699 mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.
Equivalência
Adoção
Adição por
patrimonial
1.867 1.067
- 2.934 1.486 1.996
(2) 6.414
Passivo de inicial CPC 06 Juros do novos con- ContrapresDividendos
Arrendamento
(R2) período
tratos tação paga 31/12/2019
distribuídos
(1.986) (1.000)
- (2.986) (1.454) (1.699)
- (6.139) Controladora
Saldos em 31/12/2019 2.549 7.222 316 10.087 1.121 1.716
50 12.974 Imóveis
59.959
6.673
13.740
(14.081)
66.291
% de participação em
Equipamentos
1.660
96
(1.057)
699
2018
36% 50%
- 50% 70% 100%
61.619
6.769
13.740
(15.138)
66.990
% de participação em
Circulante
11.289
2019
36% 50%
- 50% 70% 100%(*)
- Não circulante
55.701
(*) houve venda de 0,01% da participação da LBM em 01/04/2019 e recompra em Consolidado
31/10/2019. Os principais saldos em 31/12/2019 das empresas investidas da Cia.: Imóveis
67.763
7.409
13.740
(16.133)
72.779
Equipamentos
1.779
102
(1.141)
740
Ativo
Passivo
69.542
7.511
13.740
(17.274)
73.519
Não
Não PatriCirculante
13.023
Circu- circuCircu- circu- mônio
60.496
lante lante Total lante lante líquido Total Não circulante
Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de arrendamento:
Cinemas Paris Severiano
Ribeiro Ltda.
2.633 8.740 11.373 4.029 5.103 2.241 11.373
Até 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos
Total
SR São Paulo Cinemas S.A. 1.948 1.640 3.588 1.044
92 2.452 3.588 Imóvel
10.590
29.345
26.356
66.291
SR Rio de Janeiro Cinemas
699
699
Equipamentos
S.A.
4.194 14.090 18.284 4.529 6.672 7.083 18.284 Controladora
11.289
29.345
26.356
66.990
LBM - Locação de Bens
Imóvel
12.283
34.140
26.356
72.779
Móveis Ltda.
51
51
51
51 Equipamentos
740
740
UCI Ribeiro Ltda.
21.440 58.467 79.907 46.294 19.169 14.444 79.907 Consolidado
13.023
34.140
26.356
73.519
Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2019 das investidas:
11. Intangível:
Resul- Impos- Lucro Controladora
31/12/ Movimentação 31/12/ Movimentação 31/12/
Des- tado
to de líquido
2017
do ano 2018
do ano 2019
pesas finan- renda e (prejuLíqui- Aquisi- Amorti- Líqui- Aquisi- Amor- Líquiadmi- ceiro contri- ízo) do
do
ção zação
do
ção tização
do
Receita
nistra- líqui- buição exercí- Ágio
(a)
líquida Custos tivas
do social
cio SR Brasil
Cinemas S.A.
1.770
- 1.770
- 1.770
Cinemas Paris Severiano
Ribeiro Ltda.
21.824 (16.710) (187) (471) (1.484)
2.972 SR Espírito Santo
4.550
- 4.550
- 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 12.897 (9.375)
21
336 (1.027)
2.852 Cinemas S.A.
SR São Paulo
SR Rio de Janeiro Cinemas
Cinemas S.A.
243
- 243
243
S.A.
36.787 (27.079) (1.302) (656) (2.566)
5.184 Implantação de
LBM - Locação de Bens
sistemas e método (b) 1.587
(296) 1.291
- (297)
994
Móveis Ltda.
(2)
(2) Outros
(c) 2.318
563
(721) 2.160
316 (703) 1.773
10.468
563 (1.017) 10.014
316 (1.000) 9.300
UCI Ribeiro Ltda.
103.714 (90.145) (2.973) (7.422) (1.040)
2.134 Total
6. Tributos a recuperar:

continua

abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos,
exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo
valor. A Cia. reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos
de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos
ativos subjacentes. i - Ativos de direito de uso - A Cia. reconhece os ativos de
direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo
subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados
ao custo, deduzidos de qualquer amortização acumulada e perdas por redução ao
valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de
arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de
arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais
incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos
os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são
amortizados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a
vida útil estimada dos ativos. Os contratos de arrendamento da Cia. compreendem
equipamentos de exibição e imóveis. ii - Passivos de arrendamento - Na data de
início do arrendamento, a Cia. reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo
do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos
(incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem
de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor
residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de
uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Cia. e pagamentos
de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a
Cia. exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao calcular o valor presente
dos pagamentos do arrendamento, a Cia. usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é
facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento
é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos
de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo,
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou
taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração
na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. iii - Arrendamentos de
curto prazo e de ativos de baixo valor - A Cia. aplica a isenção de reconhecimento
de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja,
arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a
partir da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a
concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos
considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e
de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo
método linear ao longo do prazo do arrendamento. m) Normas e interpretações
novas e revisadas aplicadas a partir de 01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de
arrendamento mercantil: A Cia. aplicou o CPC 06 (R2), a partir de 01/01/2019 com
base no método retrospectivo modificado. A Cia. avaliou seus contratos de arrendamento à luz das novas normas contábeis e optou 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 Cia. não aplicou 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 optou 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. A Cia. possui baixo volume com contratos de arrendamentos, cujos
valores não são representativos. Segue quadro com principais impactos da adoção:
Impactos da adoção CPC 06 (R2)
Controladora Consolidado
Ativo
Direito de uso
64.436
70.665
Impostos e Contribuições Diferidos
101
Investimentos
(587)
(489)
Total do Ativo
63.849
70.277
Passivo
Passivo de arrendamento
66.990
73.519
Impostos e Contribuições Diferidos
(869)
(870)
Total do Passivo
66.121
72.649
Patrimônio Líquido
Lucro líquido do exercício
(2.272)
(2.372)
Total do Patrimônio Líquido
(2.272)
(2.372)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
63.849
70.277
Demonstração do resultado
Aluguel, condomínio e taxas
15.138
17.274
Depreciação e amortização
(10.923)
(12.617)
Lucro operacional
4.215
4.657
Despesa financeira
(6.769)
(7.511)
Equivalência Patrimonial
(587)
(489)
Impostos de renda e Contribuição Social Diferidos
869
971
Lucro líquido do exercício
(2.272)
(2.372)
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC 23) trata da contabilização dos
tributos sobre o lucro 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 fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente
o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente; •
As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários
pelas autoridades fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal),
bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos
e circunstâncias. A Cia. determina se considera cada tratamento tributário incerto
separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos e
considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Cia. aplica
julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de imposto
de renda e avaliou se a Interpretação teve impacto em suas demonstrações financeiras. A Cia. determinou, com base em seu estudo de conformidade tributária, que
é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais. A
Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia.. 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 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 essas transações ou eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir de 1º/01/2019. Quando a entidade
aplica essas alterações pela primeira vez, as aplica às consequências do imposto
de renda sobre dividendos reconhecidas a partir do início do período comparativo
mais antigo. Como a legislação fiscal aplicável nas jurisdições nas quais a Cia. atua
(primariamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividendos, essa alteração
não trouxe efeito sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade
deve tratar como parte dos empréstimos em geral 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 aplica estas alterações aos custos de empréstimos
incorridos a partir do início do período anual em que a entidade aplica essas alterações pela primeira vez. A entidade aplica estas alterações a períodos anuais com
início a partir de 1º/01/2019. Como a prática atual da Cia. está alinhada a essas
alterações, não houve nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das
demonstrações financeiras da Cia.: As normas e interpretações novas e alteradas
que foram emitidas, mas não ainda em vigor até a data das Demonstrações Contábeis da Cia., estão descritas a seguir. A Cia. pretende adotar estas normas e
interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. IFRS 3/
CPC 15 - Combinação de negócios - Revisão CPC 14 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação; Revisão CPC 00 (R2) - Estrutura
Conceitual para Relatório Financeiro; CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão
material. Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia.. 4. Caixa e
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários depósito vinculado:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Caixa e bancos
5.147
8.964
5.931
10.185
Aplicação financeira
9.746
16.212
11.017
17.494
14.893
25.176
16.948
27.679
Caixa e equivalentes de caixa
5.147
8.964
5.931
10.185
Títulos e valores mobiliários
9.746
16.212
11.017
17.494
As aplicações financeiras referem-se a operações compromissadas, fundos de
investimentos não exclusivos e Certificados de Depósitos Bancários - CDB, emitidas por instituições financeiras de primeira linha, sendo substancialmente remuneradas em média com base em 95,88% da variação do Certificado de Depósito
Interbancário - CDI (97,85% no exercício de 2018) 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
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Depósito vinculado
5.316
4.799
5.316
4.799
Controladora
Consolidado
5. Contas a receber:
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Cartão de crédito, débito e internet
4.132
3.748
4.802
4.428
Serviço de publicidade
1.124
1.056
1.248
1.169
Demais contas a receber
840
1.038
930
1.139
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(379)
(379)
(447)
(447)
5.717
5.463
6.533
6.289
O saldo do contas a receber em 31/12/2019 possui vencimento até 90 dias.
Movimentação PCLD
Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/2017
530
598
(151)
(151)
Reversão por recebimento
Saldo em 31/12/2018
379
447
Adições e baixas
Saldo em 31/12/2019
379
447
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

Consolidado

Ágio
SR Brasil
Cinemas S.A.
SR Espírito Santo
Cinemas S.A.
SR São Paulo
Cinemas S.A.
Implantação de
sistemas e método
Outros
Total

31/12/ Movimentação 31/12/ Movimentação 31/12/ (a) Em 31/03/2012 a Cinemas São Luiz. adquiriu o controle integral da SRBC. A
2017
do ano 2018
do ano 2019 diferença entre o valor pago de R$3.540 e o valor nominal das ações de R$1.770,
Líqui- Aqui- Amorti- Líqui- Aquisi- Amor- Líqui- está suportado pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 30/04/2012 a Cinedo sição zação
do
ção tização
do mas 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
(a)
de recuperabilidade futura. Em 03/07/2015 a Cinemas São Luiz adquiriu 10% da
1.770
- 1.770
- 1.770 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 marca.
4.550
- 4.550
- 4.550 A Administração realizou análise de impairment dos ágios nos exercícios findos
em 31/12/2019 e 2018, através de comparações de seus saldos contábeis com os
243
- 243
243 fluxos de caixa projetados, e não identificou a necessidade de registrar provisão
para perdas. (b) A implantação de sistemas e método refere-se a reestruturação dos
(b) 1.666
(314) 1.352
- (314) 1.038 sistemas informatizados e adequação do sistema integrado de gestão empresarial
(c)
2.354
563
(727) 2.190
319 (709) 1.800 - ERP e é amortizado pelo prazo de 10 anos; (c) outros intangíveis – cessão de
10.583
563 (1.041) 10.105
319 (1.023) 9.401 direito de uso e marcas e patentes - são amortizados pelo prazo de 5 a 10 anos.

(*) após a adoção do CPC 06 (mencionado na NE 3), restaram apenas, em 2019, os
valores de aluguel pago sobre parcela variável, que não é abrangido pela norma e valores de condomínios e taxas. (**) apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
20. Despesas gerais e administrativas:
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Salários, encargos e benefícios
9.651
9.688
9.659
9.695
Honorários de diretoria
2.222
2.378
2.258
2.412
Serviços prestados
5.801
3.880
5.916
3.955
Aluguel, condomínio e taxas
922
878
925
881
Publicidade, editais e publicações
437
279
470
307
Viagens - passagem e
hospedagem
200
208
200
212
Concessionárias de serviços
12. Empréstimos e financiamentos:
públicos
274
295
274
295
Vencimento
Controladora
Consolidado
Provisão (reversão) para crédito de
Instituições
Encargos
final
Garantias
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
liquidação duvidosa
(2)
(151)
(2)
(151)
BNDES
Até 4% a.a.
12/2023 Alienação fiduciária dos bens adquiridos
17.324
22.820
17.324
22.820 Depreciação e amortização
20
BNDES
1% a 2,36% a.a. + URTJLP 07/2025 Fiança das Holdings (a)
28.624
33.355
28.624
33.355 Outras despesas administrativas
2.596
2.430
2.636
2.470
45.948
56.175
45.948
56.175
22.101
19.885
22.336
20.096
ITAU
8,213916% a.a
09/2022 Não há
1.239
1.364
- 21. Outras receitas (despesas) operacionais:
47.187
56.175
47.312
56.175
Controladora
Consolidado
Circulante
11.161
10.314
11.207
10.314
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Não circulante
36.026
45.861
36.105
45.861
47.187
56.175
47.312
56.175 Recuperação de créditos de PIS e
COFINS (*)
3.175
788
4.048
2.509
Os avalistas, na proporção de 1/5 para cada empresa, são: Comércio Reunido São
Luiz Ltda, Serisa Diversões e Empreendimentos Ltda, YSR Serviços e Participa- dade é composta por recursos recebidos a título de adiantamento de veiculação Créditos extemporâneos de PIS
ções Ltda, SIAL Diversões e Empreendimentos Ltda, GRL Participações Ltda. Os publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O reconhecimento no resultado do e COFINS (recalculo dos anos de
empréstimos e financiamentos da Cia. com o BNDES estão sujeitos a cláusulas exercício acontece conforme a efetiva exibição. 16. Provisão para contingências: 2016 a 2018) (**)
4.131
4.664
restritivas. As principais são resumidas a seguir: Não distribuir dividendos superiores A Cia. é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e Multa por atraso de obrigações
ao equivalente a (i) 25% do lucro líquido do exercício social anterior quando a relação órgãos governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis acessórias
(525)
(1.629)
Patrimônio Liquido sobre Ativo Total for inferior a 0,4; ou (ii) 50% do lucro líquido do e outros assuntos. A Administração possui um sistema de monitoramento de suas Baixa de ativos
(307)
(307)
exercício social anterior quando a relação Patrimônio Liquido sobre Ativo Total for ações judiciais e administrativas conduzido por departamento jurídico próprio e
404
560
superior a 0,4 e inferior a 0,5. O contrato do BNDES que restringia a distribuição de por advogados externos. A Administração, com base em informações de seus Recuperação de INSS
1.194
163
1.194
163
lucros a apenas 25% teve sua última parcela paga em 15/01/2018. Não distribuir assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às Contingências
quaisquer recursos aos acionistas, exceto os previstos no item anterior, sob qualquer ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores referentes às quantias Outras receitas (despesas)
forma, inclusive juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado suficiente, para cobrir as operacionais
471
(290)
314
(490)
de dívida subordinada e/ou redução de capital, devolução de adiantamento para perdas prováveis com as ações em curso.
9.375
(525)
10.780
(879)
Controladora
Consolidado
futuro aumento de capital, participação nos resultados, honorários a qualquer título,
(*) A Cia. e suas controladas obtiveram restituição de valores pagos a maior de PIS
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 e Cofins não cumulativo, sendo que os valores foram homologados pela Receita
sem a prévia e expressa anuência do BNDES. Em 31/12/2019 e 2018 a Cia. está
1.134
1.155
1.134
1.155 Federal. A atualização monetária está sendo apresentada na linha de resultado
em cumprimento com todas as cláusulas contratuais. Os vencimentos do principal Contingências cíveis
Contingências trabalhistas
1.656
1.527
1.715
1.556 financeiros. (**) A Cia. e suas controladas refizeram as apurações de créditos de PIS
dos empréstimos e financiamentos de longo prazo são como segue:
2.790
2.682
2.849
2.711 e Cofins não cumulativo dos anos anteriores, incluindo os créditos que não tinham
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado sido aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo
31/12/2019
31/12/2019
2.268
2.297 a receita extemporânea. 22. Resultado financeiro:
2021
11.096
11.141 Saldo em 31/12/2017
(7)
(7)
2022
8.575
8.609 Baixa
Controladora
Consolidado
421
421
2023
8.237
8.237 Adições
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
2.682
2.711
2024
5.121
5.121 Saldo em 31/12/2018
(1.169)
(1.169) Receitas financeiras
2025
2.997
2.997 Baixa
1.277
1.307 Rendimento das aplicações
36.026
36.105 Adições
1.264
1.973
1.378
2.087
Saldo em 31/12/2019
2.790
2.849 financeiras
Controladora
Consolidado
13. Contas a pagar:
1.106
1.055
1.108
1.059
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Trabalhistas: A Cia. é parte em diversas ações judiciais de natureza trabalhista. Com Juros ativos
3.040
442
3.585
1.290
Fornecedores de filmes
5.034
5.768
5.808
6.564 base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos da Cia., constata- Atualização monetária - PIS e Cofins
52
129
54
136
Aluguéis a pagar
2.729
2.895
3.050
3.280 se que nenhuma dessas ações se refere a valores individualmente significativos, Outras receitas financeiras
sendo as discussões relacionadas principalmente a reclamações de horas extras,
Fornecedores de mercadorias
5.462
3.599
6.125
4.572
domingos
e
feriados
laborados
e
não
pagos,
entre
outros.
Cíveis:
A
Cia.
também
para revenda
1.359
947
1.513
1.068
Despesas financeiras
Contas a pagar diversas
3.810
4.813
4.050
5.138 responde por ações judiciais de natureza cível decorrentes do curso ordinário de Juros passivos e atualização
suas
operações.
O
montante
indicado
como
passivo
referente
a
essas
questões
Total
12.932
14.423
14.421
16.050
monetária
(3.130)
(5.942)
(3.182)
(5.976)
foi avaliado pelos consultores jurídicos da Cia. considerando sua experiência em
14. Impostos e contribuições a recolher:
Juros de arrendamento (CPC-06)
(6.769)
(7.511)
ações
de
naturezas
semelhantes.
Seu
principal
processo
cível
decorre
de
ação
Controladora
Consolidado
IOF
(38)
(13)
(40)
(14)
movida
pela
extinta
Embrafilme
liquidada
e
sucedida
pelo
Tesouro
Nacional
(União)
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Outras despesas financeiras
(64)
(130)
(66)
(132)
Imposto de renda
747
921 contra várias empresas exibidoras. O valor de ressarcimento pedido na ação foi
(10.001)
(6.085) (10.799)
(6.122)
Contribuição social
91
69 arbitrado em junho de 1999 por uma perícia indireta feita por cálculo de atualização
(4.539)
(2.486)
(4.674)
(1.550)
Cofins
1.547
1.771
1.749
2.026 de informes da própria Embrafilme para dez empresas participantes do processo Resultado financeiro líquido
Impostos retidos na fonte
535
545
560
573 e totalizou 1.754.886 UFIR’s, equivalente à aproximadamente R$1.715, cabendo 23. Instrumentos financeiros: Estes instrumentos são administrados por meio de
ISS
561
662
652
770 à Cia. o valor histórico de R$868. A Cia. obteve a anulação da referida perícia no estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.
PIS
335
383
379
439 Tribunal Regional Federal, questionando os critérios cálculos e a documentação A Cia. não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer
ICMS
167
271
217
303 apresentada pela Embrafilme (atualmente, União Federal), que foram utilizados outros ativos de riscos. 23.1. Gestão de risco financeiro - A Cia. está exposta a
3.145
3.632
4.395
5.101 para fins de levantamento e atualização dos valores. Nova perícia foi designada riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco
Circulante
3.145
3.632
4.133
4.598 por arbitramento judicial para proceder à revisão dos valores e a participação de mercado que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: a) Risco de taxas de
Não circulante
262
503 proporcional das rés. A Administração, baseada na opinião de seus consultores juros: é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento
Imposto de renda e contribuição social: a) Impostos de renda e contribuição jurídicos internos e externos, registrou provisão de R$1.227 (R$1.015 em 2018). financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da
Adicionalmente, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, a Cia. possui Cia. ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente,
social diferidos.
montante de R$2.052 (R$9.121 em 2018) na controladora e R$2.203 (R$9.549 às obrigações de longo prazo da Cia. sujeitas a taxas de juros variáveis. b) Risco
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018 em 2018) no consolidado, referentes a processos cíveis, trabalhistas e tributários de crédito: é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação
Provisão para contingências
2.789
2.682
2.848
2.682 considerados como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida. prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A Cia. está exposta
ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação a
Provisão de aluguel de imóvel
257
384
257
384 Depósitos Judiciais:
Controladora
31/12/2018
Baixas
Adições 31/12/2019 contas a receber). O risco de crédito da Cia. é minimizado em virtude dos recebíveis
Provisão de contrato de
1.500
108
1.608 serem essencialmente junto às principais administradoras de cartões de crédito
publicidade
26
112
29
112 Fiscais
2.691
(1.540)
271
1.422 que possuem excelentes níveis de classificação de risco e da pulverização de sua
Arrendamento – CPC 06
2.555
2.855
- Trabalhistas
158
(99)
761
820 carteira de clientes de publicidade. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa
Total do ativo
5.627
3.178
5.989
3.178 Cíveis
4.349
(1.639)
1.140
3.850 é realizada de forma individualizada para cada empresa e agregada pelo deparAgio Rentabilidade Futura
(6.224)
(6.224)
(6.224)
(6.224)
31/12/2018
Baixas
Adições 31/12/2019 tamento financeiro da Cia., que monitora as previsões contínuas das exigências
Total do passivo
(6.224)
(6.224)
(6.224)
(6.224) Consolidado
1.500
111
1.611 de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham caixa suficiente
IRPJ diferido (25%)
(149)
(761)
(59)
(761) Fiscais
2.744
(1.563)
324
1.505 para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração
CSSL diferido (9%)
(54)
(274)
(21)
(274) Trabalhistas
(203)
(1.035)
(80)
(1.035) Cíveis
158
(99)
761
820 os planos de financiamento da dívida das empresas e cumprimento das metas
internas do quociente do balanço patrimonial. 23.2. Estimativa do valor justo
Imposto dferido ativo
1.913
1.081
2.036
1.081
4.402
(1.662)
1.196
3.936 Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado
Imposto diferido passivo
(2.116)
(2.116)
(2.116)
(2.116) 17. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2019 e 2018 o capital subscrito
idênticos aos saldos contábeis. As aplicações financeiras referem-se a certificados
A movimentação do imposto diferido ativo é como segue:
e integralizado dos acionistas controladores está representado por 5.803.440 ações de depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no
Controla- Consolida- ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dividida entre seus diversos acionistas mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes
dora
do pessoas físicas. b) Reserva legal: O valor correspondente a 5% da parcela rema- e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos, tendo
saldo de provisão para contingências
912
912 nescente do lucro líquido da Cia., após a compensação dos prejuízos acumulados em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores contratuais.
saldo de provisão de aluguel de imóvel
131
131 é destinada à reserva legal, de acordo com o Art. 193 da Lei das Sociedades por Os empréstimos e financiamentos não tem negociação ativa e as taxas de juros
saldo de provisão de contrato de publicidade
38
38 Ações. A controladora atingiu o limite máximo da reserva legal em 2011, de acordo são pós-fixadas e estão consistentes com as práticas no mercado; dessa forma,
Saldo em 31/12/2018
1.081
1.081 com § 1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76. Em 2018, em virtude da incorporação e os saldos contábeis informados não diferem de forma relevante dos respectivos
consequente aumento de capital, o valor máximo da reserva legal foi reconstituído.
Variação no saldo de provisão para contingências
36
56 c) Dividendos: Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos obrigatórios valores justos. Em relação aos financiamentos obtidos com o Banco Nacional de
Variação no saldo de provisão de aluguel de imovel
(43)
(43) não inferiores a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as mesmas apresentam taxas
Variação no saldo de provisão de contrato de publicidade
(30)
(29) legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas pela Assembleia diferenciadas que não são consideradas condizentes com o mercado brasileiro
no que se refere a “taxas usuais de mercado”. Essas taxas são contratadas consaldo de arrendamento – CPC 06
869
971 Geral. O cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios na controladora para o siderando-se seu objetivo e avaliação de risco específicos por parte do BNDES,
Saldo em 31/12/2019
1.913
2.036 exercício findo em 31/12/2019 e 2018 está assim demonstrado:
não sendo precificável seu valor justo. 24. Cobertura de seguros: A Cia. e suas
2019
2018 controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens
b) Despesas com imposto de renda e contribuição social: Os valores que
Lucro líquido do exercício
17.175
4.166 sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
afetaram o resultado do exercício são demonstrados como segue:
Reserva legal
(11) atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. Em
Controladora
Consolidado
17.175
4.155 31/12/2019, os principais seguros contratados foram os seguintes:
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Base dos dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar
(4.294)
(1.039)
Lucro antes do imposto de renda e
Limite máximo de
da contribuição social
23.489
3.800
28.342
7.118 Na controladora, a parcela dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório,
indenização em 31/12/2019
Alíquota nominal
34%
34%
34%
34% aprovados em Assembleia Geral de Acionistas, de exercícios anteriores a 2019,
Controladora Consolidado
7.986
1.292
9.636
2.421 no valor de R$80.202 estão sendo mantidos como reserva de lucros em virtude
304.950
330.450
da restrição existente no contrato de financiamento assinado com o BNDES (Nota Riscos operacionais (compreensivo empresarial)
Efeito das (adições) ou exclusões
12). Na controladora, houve pagamento adicional de 25% do lucro de 2018, no 25. Compromissos: A Cia. e suas controladas possuem compromissos assumidos
ao lucro contábil
valor de R$1.039, em virtude do alcance do índice conforme o referido contrato com terceiros referentes à locação de imóveis. Os contratos de locação das unidaResultado de equivalência patrides localizadas em shopping centers, preveem uma despesa de aluguel variável,
monial
(2.181)
(1.699)
(997)
(891) com o BNDES (Nota 12).
Contingências
(36)
(912)
(56)
(912)
2018 incidente sobre as vendas, e/ou um valor mínimo, sendo a obrigação mensal da
Compensação de prejuízo fiscal/
Base dos dividendos
4.155 Cia., pagar o maior valor entre ambos. Os valores mínimos dos contratos são reabase de cálculo negativa de CSLL
(246)
(234) Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar
1.039 justados anualmente, de acordo com a variação dos principais índices de inflação.
545
953
488
901 Dividendos adicionais (25%) a pagar
Outros
1.039 Os contratos de aluguel das unidades de rua possuem valores fixados em contrato,
Imposto de renda e contribuição
Dividendos totais (50%)
2.078 variável, incidente sobre as vendas. 26. Eventos Subsequente: Em 31/01/2020,
a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19)
social à alíquota efetiva
6.314
(366)
8.825
1.285 18. Receita operacional líquida:
Controladora
Consolidado
Imposto de renda e contribuição
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 tornou-se uma emergência de saúde global. Neste contexto, houve determinação
pelas entidades públicas de fechamento de shopping centers e salas de cinemas,
social diferido
(832)
(1.081)
(955)
(1.081) Receita bruta
Imposto de renda e contribuição
Bilheteria
220.796 193.151 248.535 218.517 além de instrução pelos órgãos mundiais de saúde em reduzir aglomerações,
social corrente
7.146
715
9.780
2.366 Venda de mercadorias
77.251
65.185
86.853
73.181 fatos que impactam diretamente o público dos cinemas e consequentemente a
6.314
(366)
8.825
1.285 Veiculação de publicidade
12.680
10.115
15.202
12.076 receita da Cia. e suas controladas. A soma de todos os fatores citados, culminaram
Alíquota efetiva - %
27%
10%
31%
18% Serviço administrativo
2.971
2.625
1.633
1.438 na decisão da Administração da Cia. em fechar todos os cinemas em meados
Em 31/12/2018 a Cia. apresentava prejuízos fiscais no valor de R$723 e bases Eventos
1.479
1.269
1.731
1.597 de março de 2020. Levando em consideração que a capacidade de geração de
receitas da Cia. esta diretamente relacionada ao público de seus cinemas, uma
negativas de contribuição social sobre o lucro no valor de R$723, integralmente Serviços de programação e uso de
compensados com os lucros tributáveis em 2019. A legislação fiscal do Brasil marcas
592
604
592
604 vez que houve o fechamento de suas salas, suas as receitas em abril de 2020 se
realizaram em níveis muito próximos de zero. Na análise detalhada dos impactos
permite que prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social possam Cinetickets vencidos e não
ser registrados indefinidamente para serem utilizados para compensar lucros utilizados
1.200
1.000
1.200
1.000 pelo fechamentos de suas operações, a Administração concluiu que um cenário
tributáveis futuros. No entanto, a legislação fiscal promulgada em 1995 limita a
316.969 273.949 355.746 308.413 prolongado de quarentena refletirá significativamente no fluxo de caixa dos próximos
meses. Desta forma, a Cia. estabeleceu diversas estratégias para o enfrentamento
utilização de carregamento de prejuízos fiscais em um determinado ano a 30% do Impostos sobre receitas e outras
lucro tributável.15. Receita diferida:
deduções
(38.302) (32.941) (43.696) (37.704) da crise, entre os quais podemos destacar: • Utilização de seu ambiente tecnológico
Receita líquida
278.667 241.008 312.050 270.709 para o trabalho a distância de seus funcionários; • Renegociação dos contratos com
Controladora
Consolidado
principais fornecedores da Cia., incluindo aluguel nos shoppings, com objetivo de
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 19. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:
redução de custos e saída de caixa no período em que suas unidades estarão
Veiculação de marcas (a)
4.206
13.799
4.624
15.220
Controladora
Consolidado
fechadas; • Adesão ao plano de suspensão de pagamento dos empréstimos junto
Receita antecipada de publicidade
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 ao BNDES; • Adesão parcial a Medida Provisória 936/20 lançada pelo Governo
(b)
1.206
1.044
1.262
1.066 Locação de filmes
95.171
81.839 106.903
92.437 Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão a postergação de
Venda de ingresso antecipado
1.419
638
1.433
642 Salários, encargos e benefícios
37.456
33.305
40.538
36.237 encargos conforme Portaria ME nº 150, de 07/04/2020; • Revisão e acompanha6.831
15.481
7.319
16.928 Aluguel, condomínio e taxas (*)
24.807
34.432
28.128
39.241 mento de seus fluxos de caixa projetados considerando as melhores premissas e
Circulante
6.831
11.422
7.319
12.451 Custo das mercadorias vendidas
conhecimentos obtidos do cenário atual e aprovados pelos órgãos de governança
Não circulante
4.059
4.477 (**)
13.903
12.429
15.476
13.790 competentes. A Cia. entende que os desdobramentos da pandemia ainda não estão
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a re- Depreciação e amortização (**)
29.429
17.630
32.401
18.925 claros, sendo prudente aguardar que o cenário se estabilize. Não obstante, nesse
cebimentos antecipados de parceiros para concessão de desconto no valor dos Manutenção
15.657
14.103
17.273
15.650 primeiro momento, não identificamos riscos para a continuidade dos negócios.
ingressos e/ou “combos” vendidos nas bombonieres sob determinadas condições Concessionárias de serviços
Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Henrique Pinto dos Santos
para os clientes de seus parceiros. Os montantes recebidos antecipadamente públicos
15.658
14.516
17.009
15.792
Gerente de Contabilidade:
são reconhecidos como receita diferida, reconhecidos no resultado do exercício Outros
12.246
11.056
12.684
11.613
linearmente conforme vigência dos contratos. (b) A receita antecipada de publici244.327 219.310 270.412
243.685
Francisco de Assis Andrade - contador CRC/RJ 072.582/O-0
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14 Financeiro

CALENDÁRIO FISCAL
18 A 30 DE SETEMBRO/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
18

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 2.19270/2001, 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 agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: 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 agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: 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 do mês de agosto/2020.
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 agosto/2020.
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 agosto/2020.
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 agosto/2020.
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 às competências de
agosto/2020.
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
agosto/2020.
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 2.19270/2001, 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 agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
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 agosto/2020.
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 agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Recolhimento das parcelas relativas ao ICMS e ISS do mês de
maio/2020, cujo vencimento original era 22-6-2020, conforme prorrogação prevista na Resolução 154 CGSN/2020.
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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 julho/2020.
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.
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.
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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 2º decêndio de setembro/2020. 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 setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: 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 agosto/2020.
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 agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: 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 agosto/2020.
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 agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos
os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de agosto/2020 dos empregados admitidos em julho/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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 agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 –
3ª 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 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª 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 2º trimestre/2020, devidamente ajustado
na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO ANUAL DO ITR – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: Está obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 aquele
que seja, em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto o imune ou isento:
I – na data da efetiva apresentação:
a) a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a
qualquer título, inclusive a usufrutuária;
b) um dos condôminos, quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais
de um contribuinte, em decorrência de contrato ou decisão judicial ou em função
de doação recebida em comum; ou
c) um dos compossuidores, quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel
rural;
II – a pessoa física ou jurídica que, entre 1-1-2020 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu:
a) a posse do imóvel rural, pela imissão prévia do expropriante, em processo
de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
inclusive para fins de reforma agrária;
b) o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao
patrimônio do expropriante, em decorrência de desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária;
ou
c) a posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação ao Poder
Público, inclusive às suas autarquias e fundações, ou às instituições de educação
e de assistência social imunes do imposto;
III – a pessoa jurídica que recebeu o imóvel rural nas hipóteses previstas no item
II, desde que essas hipóteses tenham ocorrido entre 1-1 e 30-9-2020; e
IV – nos casos em que o imóvel rural pertencer a espólio, o inventariante enquanto não ultimada a partilha, ou, se este não tiver sido nomeado, o cônjuge meeiro,
o companheiro ou o sucessor a qualquer título.
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 agosto/2020.
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.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES
- PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades encarregadas do registro de
transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro
de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter
serviços de ações escriturais quando contratada pela companhia emissora para
manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de
ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º semestre/2020.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda sobre o ganho
de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto
devido, em até 15 dias após vencido o prazo legal para seu pagamento.
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS:
Todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real,
presumido ou arbitrado, exceto as optantes pelo Simples Nacional e as inativas.
Caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada
SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa
jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP.
OBSERVAÇÃO: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ser transmitida de forma centralizada pela matriz.

IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 4ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, e optaram pelo recolhimento
parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de
2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic acumulada de julho e agosto/2020 + 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 agosto/2020, 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 agosto/2020.
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
agosto/2020.
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 agosto/2020.
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 agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª 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 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª 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 do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de agosto/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
ITR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – EXERCÍCIO DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Os
contribuintes obrigados a preencher o Diat.
FATO GERADOR: A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, por natureza, localizado fora da zona urbana do município em 1-1-2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou
conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de
agosto/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos:
compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange,
retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
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 setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOASOBRIGADAS: Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos
Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
OBSERVAÇÃO: Lembramos que em virtude da declaração de emergência em
saúde pública decorrente do novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Assistência Social prorrogou de até 30-4 para até 30-9 o prazo limite para apresentação
do Plano de Ação e do Relatório de Atividades.
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 agosto/2020.
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 no mês de maio/2020.
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.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas
Dinâmicas.
Fonte: Coad

