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MAIS DE 500 MIL 
MORTES, E DAÍ?
Não dá mais para se conviver com o 
caos instalado. Impeachment já!  
Por Paulo Alonso, página 2

FINLÂNDIA QUER 
ATRAIR IMIGRANTES
Com preços altos e clima frio,  
missão não é das mais fáceis.  
Por Bayard Boiteux, página 3

BOTIJÃO DE GÁS
SEM ICMS
Projeto de lei pretende reduzir 
preço no Rio de Janeiro. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Estabilidade 
garante 
denúncia de 
irregularidades

Denúncias de corrupção no 
setor público, como a suspeita le-
vantada pelo servidor público Lu-
ís Ricardo Miranda, do Ministério 
da Saúde, na compra da vacina 
Covaxin, serão gravemente pre-
judicadas com a aprovação da re-
forma administrativa. O texto da 
PEC 32, analisado pelo Congres-
so Nacional, prevê novas formas 
de contratação, fim da estabilida-
de e livre nomeação por políticos 
para cerca de 1 milhão de cargos 
– comprometendo a isenção dos 
servidores e inviabilizando, por 
exemplo, a denúncia de 1.000% 
superfaturamento na compra de 
vacinas que veio a público nesta 
semana.

Para Charles Alcantara, presi-
dente da Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital (Fenafis-
co), o caso ilustra a necessidade da 
estabilidade no setor público para 
todas as carreiras. “É um meio para 
impedir que políticos influenciem 
e pressionem por medidas alheias 
ao devido processo legal. Se o ser-
vidor público não tivesse se recu-
sado a assinar o processo, o Brasil 
teria um prejuízo milionário.”

Caso a reforma administrati-
va entre em vigor, servidores que 
contrariarem ordens políticas po-
derão ser demitidos e substituídos 
por funcionários comissionados 
que terão seus empregos vincula-
dos aos políticos. “As instituições 
públicas precisam ser fortalecidas, 
mas o que vemos é o contrário. Te-
mos uma ameaça para todo o se-
tor público que está presente dia-
riamente na vida dos brasileiros”, 
complementa Alcantara.

Firjan pede veto à MP de 
privatização da Eletrobras
Indústria prevê elevação de gastos em R$ 400 bilhões

A expectativa de elevação 
das tarifas de energia 
elétrica fez a Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) criticar pontos da Medi-
da Provisória da privatização da 
Eletrobras e recomendar o veto 
presidencial. “A energia elétrica é 
insumo fundamental e estratégico 
para a indústria, sendo o principal 
energético utilizado por 79% das 
empresas e podendo representar 
mais de 40% de seus custos de 
produção. Em vista disso, seu for-
necimento com segurança, quali-
dade adequada e a custos módicos 
é imprescindível para a garantia 
da competitividade da indústria 
nacional”, afirma a entidade.

Para a Federação, “nas últimas 
semanas vimos um caminho sen-
do trilhado no sentido totalmente 

oposto, com a inserção de itens 
na MP 1.031/2021 que reduzem 
a competitividade da geração ter-
melétrica, criam subsídios cruza-
dos e ainda negligenciam a popu-
lação do Sudeste, ao não criar um 
programa de revitalização para a 
Bacia Hidrográfica do Paraíba do 
Sul”.

“Lembramos ao Governo Fe-
deral que o desenvolvimento do 
país passa pela boa condução dos 
ativos de infraestrutura, e o pro-
cesso de capitalização da Eletro-
bras torna-se o exemplo de uma 
oportunidade perdida. Por fim, 
esperamos que o bom senso pre-
valeça, e os pontos citados acima 
e inseridos na MP 1031 possam 
ser revertidos para o sentido da 
eficiência, economicidade e com-
petitividade do setor elétrico em 

função do bem-estar da sociedade 
em geral”, finaliza a nota da Fir-
jan.

A Federação das Indústrias de 
São Paulo (Fiesp) divulgara cál-
culos mostrando que as tarifas de 
energia serão elevadas em R$ 300 
bilhões ao longo dos próximos 
anos. “O impacto resulta da alte-
ração no valor da energia comer-
cializada pela Eletrobras (proces-
so previsto na MP 1031/2021 e 
conhecido como ‘descotização’). 
Com essa medida, a energia hoje 
vendida a R$ 110/MWh (conside-
rando o ‘risco hidrológico’) pode-
rá alcançar R$ 200/MWh, aumen-
tando significativamente as tarifas 
ao longo dos próximos anos.” Im-
pacto de mais R$ 100 bilhões viria 
de outros pontos acrescentados à 
MP por deputados e senadores.

Juros em alta 
atrairão US$ 
21 bi de capital 
especulativo

O Banco Central (BC) divul-
gou nesta quinta-feira o Relatório 
de Inflação, publicação trimestral 
com previsões para a economia 
brasileira. A projeção de investi-
mentos em carteira foi elevada de 
US$ 10 bilhões para US$ 21 bi-
lhões. Se confirmada, 2021 será o 
primeiro ano com entradas líqui-
das nessa conta desde 2015.

“O aumento do diferencial de 
juros entre Brasil e as principais 
economias avançadas, que torna 
os instrumentos de dívida locais 
mais atrativos, deve se tornar fa-
tor relevante para atração de capi-
tais”, relata o BC.

A projeção para o saldo das 
contas externas neste ano foi 
mantida em 0,2% do Produto In-
terno Bruto (PIB). A estimativa 
de crescimento da economia pas-
sou de 3,6% para 4,6% em relação 
ao relatório anterior, de março. 

Outros previsões:
– Superávit nas transações cor-

rentes de US$ 3 bilhões
– Na balança comercial, man-

tém-se o saldo de US$ 70 bilhões, 
com valor recorde das exporta-
ções (US$ 280 bilhões) e aumen-
to das importações (US$ 210 bi-
lhões)

– Conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, aluguel 
de equipamentos, entre outros) 
com déficit de US$ 19 bilhões

– A conta de lucros e dividen-
dos, pagamentos de juros e salá-
rios terá déficit de US$ 28 bilhões

– No total, a projeção da ren-
da primária é de déficit de US$ 51 
bilhões

– Investimento direto no país 
(IDP) segue em US$ 60 bilhões; 
em 2020, foram US$ 34,2 bilhões

– O saldo do crédito concedido 
pelos bancos deve crescer 11,1%

Página 12

Desde 2000, 25% da área verde 
adicionada no mundo veio da China

Em fevereiro do ano passa-
do, o Ministério da Eco-
logia e Meio Ambiente da 

China anunciou que o “contro-
le atmosférico” que durou três 
anos foi concluído com suces-
so. Os indicadores relacionados 
com a qualidade do ar, estabele-
cidos no 13º Plano Quinquenal, 
foram todos superados. Em 4 de 
abril de 2021, o número médio 
de dias com boa qualidade do ar 

em 339 cidades em todo o país 
foi de 92,5%, um aumento anu-
al de 3,8 pontos percentuais. A 
concentração média de PM2,5 
foi de 28 microgramas/m³, uma 
redução anual de 15,2%.

As 9 metas para a proteção 
ecológica e ambiental identi-
ficadas no 13º Terceiro Plano 
Quinquenal foram todas conclu-
ídas com sucesso. A capacidade 
instalada e a geração de energia 

fotovoltaica e eólica ocupam o 
primeiro lugar no mundo. Do 
ano 2000 a 2017, um quarto da 
área verde adicionada no planeta 
proveio da China.

O projeto especial Monitor 
Mercantil / Diário do Povo 
apresenta o desenvolvimento ver-
de, a economia digital e a expan-
são do desenvolvimento e qua-
lidade de vida para o interior da 
China. Página 8

Parque eólico Huagang Xinzhoudu, na província de Anhui

Everardo Maciel: 
projetos de reforma 
tributária são ruins

“Se querem diminuir a carga 
tributária de instituições financei-
ras e alguns setores industriais, va-
mos fazer a discussão sem agenda 
oculta”, provoca Everardo Maciel, 
secretário da Receita Federal nos 
dois mandatos do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso (1995 a 
2002).

O Monitor Mercantil publica 
a terceira das quatro partes da en-
trevista exclusiva feita com o ex-
-secretário. Página 18

Xu Conjung, Diário do Povo
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Por Paulo Alonso

O Brasil está perto 
de ultrapassar os 
Estados Unidos 

em número de óbitos por 
causa da pandemia do coro-
navírus. Mas, mesmo diante 
desses números absoluta-
mente terríveis e trágicos, 
o presidente Bolsonaro, ne-
gacionista de primeira hora, 
continua a desdenhar dessa 
gravíssima situação sani-
tária que se abateu sobre 
o mundo e que, em nosso 
país, tem deixado um rastro 
de revolta e profunda triste-
za no povo. Já são mais de 
500 mil mortes, mas e daí?

As últimas manifesta-
ções ocorridas em todos os 
estados da Federação e no 
Distrito Federal exibem o 
quanto o brasileiro está des-
crente com o atual gover-
no. É chegado o momento 
de se abrir um processo de 
impeachment do presiden-
te da República. E cabe ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), desengavetar pelo 
menos um dos mais de cem 
pedidos que estão em suas 
gavetas e dar início a esse 
processo, por mais dolo-
roso que seja à nação, uma 
vez que há bem pouco tem-
po a então presidente Dil-
ma Rousseff  foi impedida 
de continuar a exercer suas 
funções presidenciais.

Diante dessa instabilida-
de governamental, e com 
a saúde, educação, cultura, 
meio ambiente, infraestru-
tura e economia precisando 
de socorro, não há uma al-
ternativa.

Desde o início da pan-
demia, o Brasil poderia ter 
feito muito mais para cuidar 
dos seus cidadãos e muito 
dos gravíssimos problemas 
pelos quais passa o país es-
tão atrelados diretamente 
à péssima performance do 
chefe de estado e da nação, 
atualmente sem partido, que 
minimizou, ridicularizou e 
desprezou a pandemia em 
muitas ocasiões, além de 
dar péssimos exemplos de 
conduta, comprometendo 

a liturgia do cargo, para o 
qual foi eleito. Não é à toa 
que as pesquisas indicam 
uma rejeição de 54% ao seu 
(des)governo.

Por causa das falas presi-
denciais, desajustadas e des-
respeitosas, o Brasil virou 
chacota internacional quan-
do o assunto é a pandemia. 
Importante lembrar algu-
mas delas e verificarmos o 
quão grave é o momento 
vivido:

“Se você virar um chi... 
virar um jacaré, é problema 
de você, pô”, ao comentar 
sobre possíveis efeitos co-
laterais da vacina da Pfizer. 
Essa frase foi parar nos cin-
co continentes e foi desta-
que nos principais veículos 
de comunicação.

Mas não foi somente 
essa frase infeliz:

“Estamos preocupados, 
obviamente, mas não é uma 
situação alarmante”;

“Tem a questão do co-
ronavírus também que, 
no meu entender, está 
superdimensionado, o 
poder destruidor desse 
vírus”;

“Durante o ano que se 
passou, obviamente, tive-
mos momentos de crise. 
Muito do que tem ali é mui-
to mais fantasia. A questão 
do coronavírus, que não é 
isso tudo que a grande mí-
dia propaga”;

“Vou ligar para o Man-
detta agora pouco. O que 
eu acho, eu não sou mé-
dico, eu não sou infecto-
logista, o que eu vi até o 
momento, outras gripes 
mataram mais do que es-
sa”.

“Com toda certeza, mui-
tos pegarão isso, indepen-
dentemente dos cuidados 
que tomem. Isso vai acon-
tecer mais cedo ou mais 
tarde. Devemos respeitar, 
tomar as medidas sanitárias 
cabíveis, mas não podemos 

entrar numa neurose, como 
se fosse o fim do mundo”;

“Tivemos vírus mui-
to mais graves que não 
provocaram essa histeria. 
Certamente tem um in-
teresse econômico nisso. 
Em 2009 teve um vírus 
também e não chegou 
nem perto disso. Mas era 
o PT no governo aqui e 
os democratas nos Esta-
dos Unidos”;

“Você cancelar jogos de 
futebol contribui para o 
histerismo. A CBF poderia 
pensar em vender uma car-
ga de ingressos de acordo 
com a capacidade dos es-
tádios. Porque cancelar não 
vai conter o vírus. A eco-
nomia não pode parar. Vai 
gerar desemprego”.

Suas frases ganham as 
manchetes dos jornais 
diariamente, mas mesmo 
se expondo ao ridículo e 
não adotando uma polí-
tica sanitária eficiente e 
eficaz e com a dança das 
cadeiras no Ministério da 
Saúde, apesar dos alertas 
dos pesquisadores bra-
sileiros e internacionais, 
Bolsonaro continua a 
criar frases simplesmente 
impiedosas e fora do con-
texto social e sanitário 
pelo qual o Brasil passa:

“Foi surpreendente o que 
aconteceu na rua até com 
esse superdimensionamento. 
Que vai ter problema vai ter, 
quem é idoso, (quem) está 
com problema, (quem tem) 
alguma deficiência, mas não 
é tudo isso que dizem. Até 
que a China já praticamente 
está acabando”;

“O que está em jogo? 
É uma disputa política 
por parte desses caras, 
eu estou sozinho em um 

canto, apanhando de to-
do mundo. Grande parte 
da mídia, não são todos, 
muitos governadores, os 
chefes do Poder Legisla-
tivo, que é o da Câmara 
e o do Senado, batendo 
o tempo todo, é uma luta 
de poder”;

“Você vai acabar com o 
comércio do Brasil, que em 
grande parte é feito na in-
formalidade. Vai ter um ca-
os muito maior do que po-
de ocasionar esse vírus aqui 
no Brasil”;

“Essa é a preocupação 
que eu tenho. Se a eco-
nomia afundar, afunda o 
Brasil. E qual o interesse, 
em parte, com toda certe-
za, dessas lideranças po-
líticas? Se acabar a eco-
nomia, acaba qualquer 
governo. Acaba o meu 
governo. É uma luta de 
poder”;

“Não vou viver preso 
dentro do Alvorada. Se eu 
resolvi apertar a mão do 
povo, é um direito meu, eu 
vim do povo. Tenho obriga-
ção de saudar o povo.”

De forma absoluta-
mente cruel e até mesmo 
criminosa, ele não enten-
de, ou não quer entender, 
a gravidade da situação 
e receita milagres com 
o uso de remédios que 
cientificamente não são 
indicados para o trata-
mento da Covid-19:

“É grave, é preocupante, 
mas não chega ao campo da 
histeria ou de uma comoção 
nacional. E é dessa forma 
que nós encararemos essa 
questão”;

“Não se surpreenda 
se você me ver, nos pró-
ximos dias, entrando no 

metrô lotado, em São 
Paulo, entrando numa 
barcaça, na travessia Rio-
-Niterói, em horário de 
pico, ou dentro de um 
ônibus em Belo Horizon-
te. Isso, longe de dema-
gogia ou populismo”;

“Há um alarmismo mui-
to grande por parte da mí-
dia. Alguns dizem que estou 
na contramão. Estou naqui-
lo que acho que tem que ser 
feito. Posso estar errado, 
mas acho que deve ser tra-
tado dessa maneira.”

“Existe a possibilida-
de, sim, de que o Reu-
quinol seja eficaz para 
tratar os portadores da 
Covid-19”;

“Nada sentiria ou seria, 
quando muito, acometido 
de uma gripezinha ou res-
friadinho”;

“Não posso afirmar 
porque não sou médico 
nem pesquisador, mas 
pelas informações que eu 
tenho, as informações é 
que a hidroxicloroquina 
já deu certo. Nós vamos 
vencer essa onda e o Bra-
sil vai crescer”;

“Mas acreditamos nos 
médicos, enfermeiros, pes-
quisadores, e esse Reuqui-
nol [nome comercial da hi-
droxicloroquina no Brasil], 
se Deus quiser, vai ser con-
firmado como remédio pa-
ra curar a Covid-19. E com 
o remédio, vai embora essa 
histeria implantada pelo 
Brasil. Que não foi implan-
tada pela imprensa, foi o 
Papai Noel, o Saci Pererê”;

“O [brasileiro] não pe-
ga nada. Você vê o cara 
pulando esgoto ali. Ele 
sai, mergulha e não acon-
tece nada com ele”;

“Se o vírus pegar em mim, 
não vou sentir quase nada. 
Fui atleta e levei facada”;

“Eu desconheço qual-
quer hospital que esteja 

lotado. Não é isso tudo 
que estão pintando”;

“Fui tomar sorvete e fazer 
teste de gravidez”, ao ser per-
guntado sobre ida ao HFA.

E, diante dessa catástro-
fe, e com meio milhão de 
óbitos, o presidente da Câ-
mara dos Deputados decla-
ra que a CPI da Covid é um 
erro e não trará benefício 
ao país e crê que o Governo 
Bolsonaro não teria resolvi-
do o problema da pandemia 
se tivesse comprado vacinas 
antes. O parlamentar ainda 
pensa que faltam “circuns-
tâncias” para o impeach-
ment de Bolsonaro. “Vai 
resolver o quê?”, indaga o 
ilustre alagoano.

Os tempos são de um 
horror sem fim, e a agres-
sividade do presidente au-
menta a cada dia, sobretudo 
no contato com a imprensa 
e quando o assunto é a Co-
vid-19. Na última terça-fei-
ra, irritado com a repórter 
de televisão Laurene San-
tos, da TV Vanguarda, ele 
simplesmente mandou-lhe 
calar a boca. Mas e daí? Ele 
age assim sempre... Ora, 
esse destempero, mais um 
dentre tantos, mostra toda 
sua falta de educação e dá 
o tom perfeito do quanto é 
despreparado para o exercí-
cio do cargo maior da Re-
pública, mas e daí?

O Brasil vive uma das 
suas piores fases políticas. 
Faz-se mister que a socie-
dade civil grite e exija mu-
danças profundas e imedia-
tas; que os parlamentares 
acordem para a defesa do 
Brasil; que os magistrados 
se empenhem no seu papel 
constitucional, exercendo-o 
com vigor; e que as Forças 
Armadas estejam atentas ao 
que acontece e não conti-
nuem submissas ao “rei”.

Não dá mais para se con-
viver com o caos instalado e 
nem muito menos com tan-
ta irresponsabilidade e falta 
de comprometimento com 
a vida do povo brasileiro.

Paulo Alonso é jornalista.
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País virou 
chacota 

internacional 
quando o assunto é 

a pandemia

Não dá 
mais para se 

conviver com o 
caos instalado. 

Impeachment já!

Brasil, de luto, ultrapassa 500 mil mortes, mas e daí?
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Finlândia quer  
atrair imigrantes

Com 5,5 milhões de habitantes e uma população cada 
vez mais idosa, já que para cada 100 pessoas com 

idade de trabalhar, há 39,2 habitantes com 65 anos ou 
mais, a Finlândia pretende dobrar para cerca de 20 mil a 
30 mil por ano o número de imigrantes. Com preços altos, 
clima frio e língua complexa, além de um pouco de xeno-
fobia, a missão não é das mais fáceis.

Metamorfose em Sampa
A galeria Simões de Assis, em São Paulo, inaugura no 

próximo dia 26, a exposição Metamorfose: sublimação e trans-
mutação, com curadoria de Marc Pottier. Entre as obras 
expostas, está a videoinstalação, de Anna Costa e Silva, 
Fogo sobre lago, uma projeção em aquário com água.

Farmácia exige compra 
mínima de remédio

A Drogaria Raia, no Metropolitano, informou só 
poder vender o remédio Diovan, para hipertensos, com 
desconto se forem adquiridas 3 caixas, por determinação 
expressa no sistema do fabricante. O que adianta então 
ter o cadastro no laboratório que concede descontos para 
usuários habituais? Ou será algo da farmácia?

Infectados com  
a Copa América

Já são mais de 140 casos de Covid-19 entre atletas, 
membros da delegação, árbitros, operários e terceiriza-
dos. Corresponde quase ao número total de jogadores de 
todos os times titulares. O dado de infectados é da Con-
mebol, mas há uma desconfiança grande das informações, 
sobretudo no tocante a jogadores.

Abu Dhabi oficializa  
turismo de vacina

Capital dos Emirados Árabes, Abu Dahbi está vaci-
nando gratuitamente visitantes internacionais com os 
imunizantes Pfizer/BionTech. Já Dubai continua apenas 
vacinando cidadãos e portadores de visto permanente.

Estudantes brasileiros 
em Portugal

São 1.858 brasileiros os novos inscritos no primeiro ano 
do ensino superior em Portugal. Representam 41% dos 
calouros, que totalizam 4.470 alunos. Hoje, existem 25 mil 
brasileiros estudando naquele país europeu.

Frase da semana

“Quisera eu ter sido flechado pela onipotência do 
sossego de alguém, que me trouxera desprezo pela insen-
satez de potencializar o caos e vislumbrar a vicissitude da 
precariedade sensorial. Pudera eu circular pela voracidade 
da inquietação rebelde de um ato sensato de querer luz e 
sol, na chuva da banalidade sentimental, do jardim secreto 
da mente grisalha e soberba. Eu ainda me estímulo a uma 
tonalidade azul na fulgência litoral de um delírio matinal 
de vivência e sobrevivência da outrora revolta laboral.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,

movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAÇO DAS ROSAS em
face de CARLOS ALBERTO DUTRA CAL XAVIER, processo nº

0041452-47.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
A Dra. ADRIANA ANGELI DE ARAUJO DE AZEVEDO MAIA, Juíza da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a CARLOS ALBERTO DURA
CAL XAVIER, que em 06/07/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 08/07/21, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o Direito e Ação do imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº
107.489, Av. Marechal Henrique Lott nº 120 loja 101 – Parque das
Rosas – Barra da Tijuca - RJ, avaliado as fls. 232 – 245/253 em
21/10/20, por R$ 1.700.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas
de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para
conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará
afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando
o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado
pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no
Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 25/
5/21. Eu, Luciana Suhett Fontenella Monteiro, Chefe de Serventia,
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. ADRIANA ANGELI DE ARAUJO
DE AZEVEDO MAIA, Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO

UP LIFE BARRA BONITA em face de FORNAX EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

processo nº 0038898-81.2013.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. MARIO CUNHA OLINTO FILHO, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a FORNAX EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que em 06/07/21,
às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo
licitantes no dia 08/07/21, no mesmo local e hora, pelo preço
mínimo fixado pelo Juizo, conf. decisão de fls 214/215, 60%
sobre o valor da avaliação, na forma do art. 885 do NCPC, o
imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº 337726, Av. José Luiz
Ferraz nº 400 bloco 02 apto 2110 – Recreio dos Bandeirantes -
RJ, avaliado as fls. 205/206 em 8/9/20, por R$ 689.745,69.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra,
no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art.
892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art.
889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 23/6/
2. Eu, Fernanda Célia Abreu de Oliveira, Chefe de Serventia, o fiz
digitar e subscrevo. (ass) Dr. MARIO CUNHA OLINTO FILHO,
Juiz de Direito.

Atibaia e Instituto Lula  
entram na lista da parcialidade

“Nos três processos, 
houve a persecução 
penal do paciente 

em cenário permeado pelas 
marcantes atuações parciais 
e ilegítimas do ex- juiz Ser-
gio Fernando Moro”. Essa 
é a justificativa usada pelo 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes para estender a sus-
peição de Moro para mais 
dois processos que envol-
vem o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Com a decisão tomada 
nesta quinta-feira, as ações 
penais sobre a reforma do 
sítio de Atibaia e a doação 
de um imóvel para o Ins-
tituto Lula deverão voltar 
ao início e todas as etapas 
realizadas serão anuladas. 
“Em todos os casos, a de-
fesa arguiu a suspeição em 
momento oportuno e a rei-
terou em todas as instâncias 
judiciais pertinentes”, deci-
diu o ministro.

A decisão do ministro 

foi motivada por um habe-
as corpus protocolado pela 
defesa do ex-presidente. 
Mendes é o relator do caso. 
Nesta quarta-feira, o ple-
nário do STF confirmou a 
decisão da Segunda Turma 
que reconheceu a parciali-
dade de Moro na condução 
do processo do triplex do 
Guarujá. No entendimento 
de Gilmar Mendes, a de-
cisão deve ser estendida a 
mais dois processos envol-
vendo o ex-presidente.

A deputada federal Gleisi 
Hoffmann, presidente na-
cional do PT, comemorou 
a decisão do ministro Gil-
mar Mendes de estenger a 
suspeição de Moroa para 
todos os processos contra 
o ex-presidente Lul. “Essa 
decisão conclui o resgate da 
justiça para Lula nos pro-
cesso de Curitiba. A Lava 
Jato saiu de vez da vida do 
Lula”, comemorou Glei-
si nas redes sociais, nesta 
quinta-feira.

Vítimas de Covid-19 denunciam Bolsonaro no STF
O advogado Gustavo 

Bernardes, de 46 anos e 
que enfrentou duras com-
plicações da Covid-19, por 
meio de uma representa-
ção criminal na Procura-
doria-Geral da República 
(PGR), protocolada em 
9 de junho, pede que seja 
oferecida uma denúncia 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 

para que seja processado 
criminalmente pela con-
dução da pandemia.

Bernardes, que é pre-
sidente da Associação de 
Vítimas e Familiares de Ví-
timas da Covid-19 (Avico), 
explica que, apesar de a me-
dida protocolada na PGR 
estar em nome dele, ela re-
presenta todas as pessoas 
que compõem a associação 
e tiveram quadro grave de 

Covid-19 ou perderam fa-
miliares para a doença. “É 
uma iniciativa coletiva”, res-
salta o advogado.

Segundo a BBC News 
Brasil, o documento aponta 
que Bolsonaro incentivou o 
uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada con-
tra a Covid-19, prejudicou a 
vacinação no Brasil, estimu-
lou aglomerações enquanto 
cientistas orientavam o iso-

lamento social e defendeu 
uma teoria de “imunidade 
de rebanho” sem qualquer 
respaldo científico. A re-
presentação afirma que a 
conduta do presidente da 
República diante da pan-
demia é uma “estratégia 
federal cruel e sangrenta de 
disseminação da Covid-19, 
perfazendo um ataque sem 
precedentes aos direitos hu-
manos no Brasil.”

Serra fica 
infectado

O senador José Serra 
(PSDB-SP), de 79 anos, foi 
infectado pela Covid-19.  
Em nota, a assessoria de 
imprensa do parlamentar 
esclarece que “até o mo-
mento, não apresenta ne-
nhum sintoma, o que, se-
gundo avaliação médica, 
deve-se à sua imunização 
por duas doses da vacina”. 

O senador registrou que 
foi infectado pelo  corona-
vírus nesta terça-feira (22), 
e está isolado desde quarta-
feira (23), num quarto do 
Hospital Sírio-Libanês, na 
cidade de São Paulo. “Sua 
hospitalização é preventiva 

e para realização de exames, 
e garante também a segu-
rança de familiares e pesso-
as próximas ainda não vaci-
nadas”, acrescenta a nota

Daniel Silveira 
retorna à prisão

Por não pagar a fiança 
de R$ 100 mil e por violar 
o uso da tornozeleira ele-
trônica o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ) 
retorna à prisão no Bata-
lhão Especial Prisional da 
Polícia Militar do Rio de 
Janeiro. Ao tomar a decisão 
nesta quinta-feira, o minis-
tro Alexandre de Moraes 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) escreveu  que o 
parlamentar “desrespeitou 

inúmeras vezes as medidas 
restritivas” estabelecidas 
com o uso da tornozeleira. 
Também ressaltou que o 
congressista manteve “seu 
total desrespeito à Justiça” 
mesmo após ser multado 
pelas violações.

Patriota barra 
Bolsonaro

O partido Patriota apro-
vou por unanimidade, em 
convenção nacional reali-
zada nesta quinta-feira em 
Brasília, o imediato afas-
tamento do presidente da 
legenda Adilson Barroso, 
pelo prazo de 90 dias. Tam-
bém será julgado pelo con-
selho de ética por práticas 
que seriam autoritárias e 

contrárias ao estatuto par-
tidário com o objetivo de 
acolher o presidente Jair 
Bolsonaro e seus apoia-
dores na legenda. Ovasco 
Rsende, que assumiu o co-
mando, não antecipou se o 
afastamento de Barroso se-
rá definitivo.

Insatisfeito, o senador Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-RJ)
em nota oficial. Disse que 
“infelizmente, uma ala mino-
ritária do Patriota não enten-
deu a magnitude da chegada 
de um Presidente da Repú-
blica ao partido. Convenção 
ilegal convocada por eles, 
sem previsão no estatuto e 
que é um verdadeiro tiro na 
cabeça deles mesmos. Fui 
para o Patriota antes de todo 
mundo para arrumar a casa e 
é o que vamos fazer”. 
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Deputado pede isenção de 
ICMS para botijão de gás

Projeto de lei em tramita-
ção na Assembleia Legis-

lativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
de autoria do deputado Ro-
senverg Reis (MDB), autoriza 
o Governo do Estado a con-
ceder isenção de ICMS sobre 
as operações internas com o 
botijão de gás, de 13 quilos, 
para uso doméstico. A medi-
da, segundo o parlamentar, 
deve reduzir o preço final do botijão.

Bem que os deputados poderiam aproveitar a deixa e 
obrigar o estado a uma revisão nas alíquotas de ICMS, que 
foram alçadas às alturas pelo ex-governador Pezão para re-
solver, na época, os problemas de caixa da administração. 
Luz, combustíveis e produtos da cesta básica, por exemplo, 
têm alíquotas de ICMS muito superiores às dos outros es-
tados brasileiros.

Informações sobre 
imunizantes

Quem anda indeciso diante de vários imunizantes 
contra a Covid-19 pode ganhar uma ajudinha da Alerj. 
Será votado na Casa o projeto de lei da deputada Adriana 
Balthazar (Novo) que obriga o governo a disponibilizar 
informações sobre os imunizantes para a população, co-
mo composição, grau de eficácia, reações adversas e prazo 
de retorno para a segunda dose. Se aprovada, a lei também 
vai obrigar a afixação de cartazes na entrada dos postos 
de vacinação informando qual imunizante está disponível 
naquele momento.

PDT confirma candidatura 
de Rodrigo Neves

Mesmo sem uma definição do quadro nacional, o PDT 
caminha para consolidar a candidatura do ex-prefeito 
de Niterói Rodrigo Neves ao governo fluminense. Esta 
semana, a cúpula pedetista levou Neves para um ritual 
de passagem no cemitério de São Borja, no Rio Grande 
do Sul, onde o corpo de Leonel Brizola está sepultado. 
Rodrigo Neves construiu sua reputação de bom gestor 
depois de oito anos à frente da prefeitura de Niterói, 
deixando o cargo com mais de 80% de aprovação. Ele 
começou no PT, passou pelo PV e ingressou há dois anos 
no PDT.

O pipódromo vem aí

O vereador carioca Luciano Vieira (Avante) é o autor 
do projeto de lei que autoriza a prefeitura a construir 
pipódromos, espaços para a prática da atividade esportiva, 
artística e de lazer de soltar pipa. A ideia é destinar local 
seguro de encontros, festivais e competições de pipas Mas 
no pipódromo, alerta o vereador, será proibido o uso de 
linha chilena ou com cerol, proibidas no estado.

Isenção de IPVA para taxistas

O deputado Anderson Moraes (PSL) defende a isenção 
da cobrança do IPVA para táxis de profissionais autôno-
mos e veículos para transporte individual de passageiros 
por aplicativos. Ele apresentou projeto de lei na Alerj 
nesse sentido. Segundo o parlamentar, as medidas de 
restrição de circulação por causa da pandemia do coro-
navírus também reduziram drasticamente a renda dos 
profissionais do transporte individual de passageiros. Daí 
a necessidade dessa compensação por parte do Estado.

 Rosenverg Reis

EDITAL DE REGISTRO DA CHAPA 01 SITUAÇÃO E ORIENTAÇÕES
ESTATUTÁRIAS PARA CHAPAS CONTRÁRIAS PARA CONCORRER A
ELEIÇÃO DE MANDATO SINDICAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2021/2025
Comunicamos que a Diretoria em exercício do SINDICATO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE ITAPERUNA - RJ - SINPROITA,
CNPJ nº 23.178.519/0001-60, Certidão Sindical nº 46871.000950/2015-
71, com sede sito a Rua Coronel Pimenta nª 40, sala 104, Centro, Itaperuna,
RJ, CEP 28300-000, registrou no dia 24/06/2021 em Assembleia Geral
Ordinária realizada em sua sede conforme Edital publicado no Jornal Digital
MONITOR MERCANTIL nº 28.890 na página nº 04 da edição do dia 11/06/
2021, a candidatura da chapa denominada CHAPA 1 SITUAÇÃO para
concorrer à reeleição no pleito que ocorrerá no dia 01 de julho de 2021
com mínimo de 06:00h ininterruptas começando as 09:00hs, para
mandato sindical que se inicia em 10/08/2021 até 10/08/2025, composta de
urnas lacradas e numeradas sendo uma na sede do Sindicato (Urna
centralizadora) e uma urna itinerante no mesmo dia, hora e condições nas
cidades de Campos dos Goytacazes, na sede do SINPROCAMPOS na
Rua Conselheiro Otaviano 103, Sala 03, Centro, Campos dos Goytacazes
- RJ - CEP 28010-140. A CHAPA 1 SITUAÇÂO fica assim composta: Dalzy
Schuab Moulins Diretor Presidente, Guilherme Otávio Nascimento Lopes
Diretor Vice-Presidente, Leandro César de Campos Miranda Diretor
Secretário, Cauê Ícaro Fonseca Porto da Silva Diretor Tesoureiro, Hemar
Barbosa Palhano Diretor de Relações Públicas, Pollianna Teixeira Rocha
Diretora Social, Marcos Antônio Rodrigues Barreto Diretor de Patrimônio,
Diretores Suplentes Geraldo Tavares Motta, Silvana Soares Abreu Biasotto,
Aloisio Tadeu Maciel Martins, Amanda Carvalho Manhães, Evando Abílio
Carvalho, Paulo Lopes Rangel e Antonio Carlos Bandeira Dias. Diretores
Titulares do Conselho Fiscal: Mayckel Martins de Almeida, Gumercindo
Teixeira de Carvalho Neto e Cláudio Nogueira da Silva e como Diretor
Suplente do Conselho Fiscal Luiz Cláudio Pereira. Ficam CONVOCADOS
todos os associados da ativa e aposentados em pleno gozo dos
seus direitos sindicais, para comparecer e exercer seu direito ao voto.
Comunicamos também que fica estipulado o prazo de 05 (cinco) dias
corridos a partir da publicação deste Edital, para que possíveis chapas
concorrentes queiram se candidatar se registrando EM BLOCO na sede
do sindicato de terça a quinta das 13:00h as 17:00h, seguindo a
previsão do Artigo 61 a 67 do Estatuto Social. Será obrigatório o uso de
máscara e uso de álcool Gel 70º mantendo distância segura entre as
pessoas. Recomenda-se que os candidatos retirem na Secretaria do
Sindicato uma cópia GRATUITA do Edital, do Estatuto Social e da lista
dos associados aptos a votar. Itaperuna/RJ, 25 de junho de 2021.

Dalzy Schuab Moulins -  Diretor Presidente – CPF

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
SEGURANÇA, DE VIGILÂNCIA, DE TRANSPORTE DE VALORES, DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE CURSOS DE FORMAÇÃO, E
SIMILARES OU CONEXOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CNPJ
nº 31.887.029/0001-60. Edital de Convocação - A Diretoria do Sindicato,
neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do art. 25, IV, do
Estatuto, convoca todos os empregados da Empresa G4S
VANGUARDA SEG. E VIG. LTDA, localizada na rua Olga, 75, Bonsucesso,
Rio de Janeiro/RJ, que trabalham no Município do Rio de Janeiro,
para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de junho
de 2021 (segunda-feira), às 7h em primeira convocação e às 07h30 em
segunda e última convocação, na sede do Sindicato - rua André
Cavalcante, 126, Bairro de Fátima, Rio de Janeiro/RJ, a fim de discutir e
deliberar a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e Deliberação da proposta
de ACT - Acordo Coletivo de Trabalho da Empresa G4S tratando da
aplicação da Medida Provisória 1.045 (suspensão e redução de jornada
de trabalho); b) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021.

Antônio Carlos Silva de Oliveira – Presidente.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JUSSARA BERGAMINI LEONARDO, inscrita no CPF/ME sob o  
nº 394.145.018-27; e MATHIAS GONZALO RICUCCI ROJAS CLERC, inscrito no  
CPF/ME sob o nº 307.207.848-32. DECLARAM, nos termos do art. 6º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargos de administração no(a) MAXIMA S/A CORRETORA 
DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 33.886.862/0001-12. ESCLARECEM que eventuais objeções 
à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, 
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito 
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco 
Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações 
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do  
SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf.

Gerência Técnica do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021.

Utilização de plano de saúde ainda  
é menor que no pré-pandemia

A nova edição do Boletim 
Covid-19 com dados sobre 
o impacto da pandemia de 
Covid-19 no setor de saúde 
suplementar, divulgada pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), revela 
novo aumento do número 
de beneficiários de planos 
de assistência médica, de 
acordo com dados prelimi-
nares relativos ao mês de 
maio e mostra que a utili-
zação dos serviços de saúde 
pelos beneficiários cresce 
lentamente, permanecendo 
abaixo do observado an-
tes da Covid-19. A relação 
entre receita e despesa das 
operadoras (sinistralidade) 
manteve-se em patamar si-
milar ao período pré-pan-
demia e houve queda de 
queixas relativas à Covid-19 
nos canais de atendimento 
da ANS.

O número preliminar de 
beneficiários em planos de 
assistência médica no mês 
de maio segue a tendência 
de crescimento, atingindo 
48.137.766 usuários, um au-
mento de 0,32% em relação 
a abril. 

Em um ano - de maio 
de 2020 a maio de 2021 -, 
o crescimento ocorreu em 
todas as modalidades de 
contratação do plano, com 
destaque para os planos co-
letivos empresariais, com 
variação positiva de 4,04% 
no mês. Considerando o ti-
po de contratação do plano 
e a faixa etária do benefici-
ário, observa-se que a varia-
ção se mantém positiva pa-
ra os beneficiários acima de 
59 anos em todos os tipos 
de contratação no período 
de um ano.

Em maio, a taxa mensal 
geral de ocupação de leitos 
– que engloba leitos comuns 
e UTI - sofreu leve aumento 
em relação a abril, passan-
do de 72% para 74%, mas 
ficou abaixo dos 76% ob-
servados em maio de 2019 

(período pré-pandemia). Já 
a taxa de ocupação de leitos 
para Covid-19 manteve-se 
estável em comparação a 
abril (passando de 72% para 
73%), assim como a taxa de 
leitos para outros procedi-
mentos, que variou de 73% 
para 74%.

A quantidade de con-
sultas em pronto-socorro 
que não geraram interna-
ções foi maior em relação 
a abril, mas continua abai-
xo do observado antes do 
início da pandemia. A pro-
cura por exames e terapias 
eletivas (Serviços de Apoio 
Diagnóstico Terapêutico - 
SADT) manteve-se em pa-
tamar semelhante ao verifi-
cado em maio de 2019.

O boletim aponta que 
nos primeiros meses de 
2021 não houve um aumen-
to de utilização de serviços 
de saúde no comparativo 
com 2019 (pré-pandemia). 
Os números seguem no 
mesmo patamar (no caso 
de exames e terapias eleti-
vas) ou em patamar inferior 
(no caso de internações e 
atendimentos em pronto-
-socorro). 

Os dados sobre a reali-
zação de exames contem-
plam informações coletadas 
até março de 2021. Nesse 
mês, foram contabilizados 
534.481 exames RT-PCR e 
83.834 testes do tipo soro-
lógico. Destaca-se um no-
vo aumento no número de 
exames RT-PCR, interrom-
pendo a queda iniciada em 
janeiro deste ano. No en-
tanto, o mês de dezembro 
de 2020 segue sendo o que 
registrou o maior número 
de exames realizados nas 
duas modalidades: 817.955 
testes do tipo RT-PCR e 
191.365 sorológicos.

O índice de sinistralida-
de do segundo trimestre 
de 2021 indica, até maio, 
aumento em relação ao pri-
meiro trimestre, passando 

de 75% para 82% - mesmo 
percentual observado no 
segundo trimestre de 2019, 
pré-pandemia, não havendo 
evidências, até o momento, 
de que a tendência deva se 
alterar.  

A taxa de sinistralidade 
ficou em 72,4%, uma queda 
de mais de oito pontos per-
centuais em relação a 2019 
(80,7%), como resultado 
das medidas de isolamento 
social e queda na realização 
de procedimentos eletivos.

Em maio, foram identi-
ficados valores maiores de 
inadimplência na compara-
ção com abril, passando de 
6% para 9%. Porém, esse 
índice, e também os per-
centuais de inadimplência 
verificados por tipo de con-
tratação do plano (individu-
ais/familiares e coletivos), 
permanecem próximos dos 
seus patamares históricos.

Em maio, foram regis-
tradas nos canais de aten-
dimento da Agência 15.689 
reclamações sobre temas 
gerais e relacionados à Co-
vid-19, passíveis de media-
ção pelo instrumento da 
Notificação de Interme-
diação Preliminar (NIP). 
O número representa um 
aumento de aproximada-
mente 20,2% em compa-
ração ao mês anterior, e de 
69,5% em comparação a 
maio de 2020. Destaca-se 
que nos meses de abril e 

maio de 2020, meses iniciais 
da pandemia no Brasil, foi 
observada uma redução no 
cadastro de reclamações na 
ANS, sobretudo em relação 
às demandas assistenciais.

O dado considera os re-
latos de consumidores que 
cadastram suas queixas na 
ANS, sem análise de mérito 
sobre eventual infração da 
operadora ou da adminis-
tradora de benefícios à Lei 
9.656/98 e seus normativos 
ou aos termos contratuais. 
Em relação às reclamações 
específicas sobre Covid-19, 
em maio foram registradas 
1.280 reclamações NIP, an-
te 1.325 em abril. Do total 
de reclamações relaciona-
das ao coronavírus, 38% 
dizem respeito a dificulda-
des relativas à realização de 
exames e tratamento, 48% 
se referem a outras assistên-
cias afetadas pela pandemia 
e 14% são reclamações so-
bre temas não assistenciais 
(contratos e regulamentos, 
por exemplo).

Entre os meses de março 
de 2020 a janeiro de 2021, 
a intermediação de con-
flitos feita pela ANS entre 
consumidores e operadoras 
resolveu mais de 90% das 
reclamações registradas nos 
canais de atendimento da 
ANS no período, tanto so-
bre temas gerais quanto as 
específicas sobre problemas 
relacionados à Covid-19.
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 da 
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e 
prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. A Diretoria.

Reapresentado
Ativo Nota 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ............ 5 3.898 541
Adiantamentos .................................... 144 13.997

4.042 14.538
Não circulante

Créditos tributário ................................ 6 93.982 70.512
Outros contas a receber ..................... 19.912 -
Partes relacionadas  ........................... 7 55.836 433.683
Investimentos ...................................... 8 920.612 709.280

1.090.342 1.213.475

Total do Ativo ....................................... 1.094.384 1.228.013

Reapresentado
Passivo Nota 2020 2019
Circulante

Fornecedores ...................................... 7 334
Empréstimos e financiamentos ........... 9 - 113.560
Tributos a recolher .............................. 10 6.332 9.106
Outras contas a pagar ........................ 11 2.810 18.419

9.150 141.419
Não circulante

Empréstimos e financiamentos ........... 9 893.085 768.012
Partes relacionadas  ........................... 7 80.437 50.709
Outras contas a pagar ........................ 11 17.855 17.855

991.378 836.576
Patrimônio Líquido 12

Capital social ....................................... 1.592.557 1.592.557
Reserva de capital .............................. 921 921

Reserva de reavaliação ......................... 3.868 3.868
Reservas de lucros ............................. 145.092 145.092
Ajuste de avaliação patrimonial .......... (409.689) (357.922)
Prejuízos acumulados ......................... (1.238.893) (1.134.498)

93.856 250.018
Total do Passivo e do Patrimônio 

Líquido ............................................... 1.094.384 1.228.013

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Reapresentado

Nota 2020 2019
Resultado de equivalência 

patrimonial .................................... 8 (78.739) 65.787
Receitas (despesas) operacionais

Despesas administrativas ............. 13 (4.513) (5.572)
Despesas tributárias ..................... (26) (83)
Outras receitas (despesas) 

operacionais, líquidas ................. 11.505 -
6.966 (5.655)

Resultado antes do resultado 
financeiro ...................................... (71.773) 60.132

Resultado líquido financeiro ............ 14 (32.606) (65.956)
Prejuízo do exercício ....................... (104.379) (5.824)
Número de ações ao final do 

exercício ........................................ 12 1.381.118.687 1.381.118.687
Prejuízo por ação (Expresso em 

Reais) ............................................ (0,076) (0,004)
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Prejuízo do exercício ........................................ (104.379) (5.824)
Outros resultados abrangentes:

Ajuste de conversão de investimento ............ - (15)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo ......... 12 (51.767) 1.371.416

Total do resultado abrangente do exercício ..... (156.146) 1.365.577
As notas explicativas da administração 

são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(Em milhares de reais)

Reapre-
sentado

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício ................................................. (104.379) (5.824)

Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial ................. 78.739 (65.787)
Provisão de Juros sobre financiamentos .............. 31.892 65.956
Ajuste avaliação patrimonial - Reflexo .................. (51.767) 1.371.416
Ajustes de exercícios anteriores ........................... (16) -
Ajuste de conversão ............................................. - (15)

Prejuízo do exercício - ajustado ................................. (45.532) 1.365.746
Variações nos ativos e passivos operacionais

Diminuição (aumento) nos tributos a compensar ...... (23.470) 512
Diminuição (aumento) nos adiantamentos ................ 13.853 (12.661)
Diminuição (aumento) nas outras contas a receber .. (19.912) -
Aumento (diminuição) nos fornecedores ................... (327) (533)
Aumento (diminuição) nos tributos a recolher ........... (2.774) 8.980
Aumento (diminuição) outras contas a pagar - 

Passivos circulante e não circulante ....................... (15.609) (1.211.430)
Recursos líquidos (usados nas)  gerados pela nas 

atividades operacionais ............................................. (93.770) 150.614
Caixa proveniente das operações

(-) Juros pagos ........................................................... (20.378) (65.956)
Caixa proveniente (usado nas) gerados pelas 

atividades operacionais ............................................. (114.148) 84.658
Fluxo de Caixa das atividades de investimento

Investimentos ............................................................. (290.070) (460.147)
Recursos líquidos usados nas atividades de 

investimento ............................................................... (290.070) (460.147)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital social .......................................... - 292.761
Capital a integralizar .................................................. - 61.193
Partes relacionadas - Ativo e passivo circulantes ...... 407.575 (11.027)
Contratação de empréstimos ..................................... - 32.987

Recursos líquidos gerados pelas atividades do 
financiamento ............................................................. 407.575 375.914

Aumento de caixa e equivalentes de caixa .................. 3.357 425
Variação de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..... 541 116
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício .... 3.898 541

Aumento de caixa e equivalentes de caixa .................. 3.357 425
As notas explicativas da administração  

são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital social Reservas Ajuste 
avaliação 

patrimonial

Prejuízos 
acumula-

dos
Subs-

crito
A inte-

gralizar
Reserva 

de capital
Reserva de 
reavaliação

Reserva 
legal

Lucros a 
realizar Total

Saldos em 1º de janeiro de 2019 .................. 1.299.796 (61.193) 921 3.868 7.446 137.646 (1.729.323) (1.128.674) (1.469.513)
Aumento de capital ........................................ 292.761 61.193 - - - - - - 353.954
Ajuste de avaliação patrimonial - Reflexo ..... - - - - - - 1.371.416 - 1.371.416
Ajuste de conversão ...................................... - - - - - - (15) - (15)
Prejuízo do exercício ..................................... - - - - - - - (5.824) (5.824)
Reapresentado
Saldos em 31 de dezembro de 2019............. 1.592.557 - 921 3.868 7.446 137.646 (357.922) (1.134.498) 250.018
Ajuste de avaliação patrimonial - Reflexo ..... - - - - - - (51.767) - (51.767)
Ajustes de exercícios anteriores.................... - - - - - - - (16) (16)
Prejuízo do exercício ..................................... - - - - - - - (104.379) (104.379)
Saldos em 31 de dezembro de 2020............. 1.592.557 - 921 3.868 7.446 137.646 (409.689) (1.238.893) 93.856

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - Contexto Operacional: A Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negó-
cios S/A “QGDN” é uma sociedade de capital fechado, subsidiária integral da 
Queiroz Galvão S/A, tendo sido criada em 1º de fevereiro de 1998 como parte 
de um amplo processo de reestruturação do Grupo Queiroz Galvão, novos 
planos estratégicos e de realinhamento das operações por áreas de ativi-
dade. Neste contexto, a Companhia tem como objetivo participar no capital 
de outras Entidades. A Companhia, por meio de suas controladas, as quais 
estão relacionadas com suas respectivas participações na Nota Explicativa nº 
9 e suas respectivas áreas de atuação são:

% de participação
Companhia 2020 2019

Controladas
Timbaúba S/A ............................................................... 100,00% 100,00%
Potiporã Alimentos Ltda. ............................................... 100,00% 100,00%
Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. .................. 100,00% 100,00%
Cosima - Companhia Siderúrgica do Maranhão Ltda. .. 100,00% 100,00%
Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré ...................... 100,00% 100,00%
Energia Verde Produção Rural Ltda. ............................ 100,00% 100,00%
Potiporã Energia S/A ..................................................... 100,00% 100,00%
Queiroz Galvão Desenvolvimento em Energia S/A ...... 90,20% 90,20%
RBF Geração Energia S/A ............................................ 100,00% 100,00%
Queiroz Galvão Energia S/A ......................................... 100,00% 100,00%
Somah Participações Empresariais S/A ....................... 100,00% 100,00%
Headlight Vital Energia .................................................. 100,00% 100,00%

Empreendimento Controlado em Conjunto
Cimento Portland Participações S.A. ............................. 50,00% 50,00%
CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A............................. 50,00% 50,00%
Coligada
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A ................. 12,33% 12,33%
Concessionária Move São Paulo S.A............................. 39,79% 39,79%
Viapar - Rodovia do Paraná S/A .................................... 24,08% 24,08%
Concessionária Rio Teresópolis S.A. - CRT .................. 21,35% 21,35%
Controladas: A Timbaúba S/A tem como atividades a agricultura irrigada, 
industrialização de produtos agrícolas próprios e de terceiros, com destaque 
para a produção de sucos concentrados, diluídos e de bebidas; a comerciali-
zação, inclusive exportação de produtos próprios e de terceiros, principalmen-
te frutas. A Potiporã Alimentos Ltda. tem como finalidade a industrialização, 
comercialização, importação e exportação de alimentos, inclusive de matérias 
primas e bens utilizados em qualquer fase do processo industrial. A Conces-
sionária Rodovia dos Tamoios S.A. tem como objetivo exploração da in-
fraestrutura e da prestação dos serviços públicos de operação e manutenção 
dos trechos da Rodovia SP 099. A COSIMA – Companhia Siderúrgica do 
Maranhão Ltda. e a Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré têm como 
atividade a produção e comercialização, inclusive importação e exportação, 
de ferro gusa, carvão vegetal e de produtos siderúrgicos em geral e seus 
subprodutos. A Energia Verde Produção Rural Ltda. tem como atividade a 
produção rural de produtos de origem vegetal, em estado natural ou subme-
tidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem 
como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos. A Potiporã 
Energia S/A, a Queiroz Galvão Desenvolvimento em Energia S/A, e a RBF 
Geração Energia S/A tem por objeto o desenvolvimento, a implantação e 
a operação de empreendimentos relacionados à geração, distribuição e/ou 
comercialização de Energia Elétrica. A Queiroz Galvão Energia S/A tem por 
objeto a participação em sociedades, como acionista ou cotista, que atuem 
no setor de energia elétrica. A Somah Participações Empresariais S/A tem 
como objetivo a participação, como acionista ou cotista, no capital de socie-
dades. A Headlight Vital Energia S/A. tem como objetivos: 1) a execução e 
operação de serviços em geral na área de saneamento; 2) a participação, com 
recursos próprios, de outras empresas com objetivos similares à atividade de 
saneamento; 3) a exploração e aproveitamento do potencial de energia, bem 
como a geração e co-geração de energia e a distribuição e venda de energia; 
4) a operação de usinas; 5) a realização de serviços e atividades compatíveis 
e correlatas com os objetivos sociais. Empreendimento Controlado em Con-
junto: A Cimento Portland Participações S.A. e a CIMAR – Cimentos do 
Maranhão S.A. têm como atividade a fabricação, comercialização varejista 
e importação de cimento, cal, produtos calcários e correlatos. Coligada: A 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A  (“SAAB”) tem por objeto so-
cial a participação societária em outras sociedades. A SAAB, através de suas 
controladas, desenvolve atividades empresariais de prestação de serviços nos 
segmentos de saneamento básico e de tratamento de resíduos industriais no 
Brasil. Essas atividades são realizadas com base em contratos de serviços 
de longo prazo. A Concessionária Move São Paulo S.A. A Concessionária 
Move São Paulo S.A. (“Move São Paulo” ou “Companhia” ou “Concessioná-
ria”), é uma sociedade anônima de Propósito Específico (SPE), de capital fe-
chado. Nos termos de seu Estatuto Social, a Companhia tem por objeto social, 
específica e exclusivamente, a prestação dos serviços públicos de transporte 
de passageiros da Linha 6 – Laranja de metrô da cidade de São Paulo, con-
templando a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material 
rodante, operação, conservação, manutenção, exploração e expansão da Li-
nha 6 – Laranja (“Empreendimento”), sendo permitido à Companhia realizar 
projetos associados e auferir receitas acessórias, nos termos e condições do 
“Contrato de Concessão” firmado entre o Estado de São Paulo (“Poder Conce-
dente”) e a Concessionária. A VIAPAR – Rodovia do Paraná S/A tem como 
objetivo a recuperação, o melhoramento, a manutenção, a conservação, a 
operação e a exploração de trechos rodoviários. A Concessionária Rio – Te-
resópolis S.A. – CRT tem como atividades, exclusivamente, a exploração da 
infraestrutura e prestação de serviço público de recuperação, operação, ma-
nutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação 
do Sistema Rodoviário. A Concessionária Rio Barra S/A tem como objetivo 
social exclusivo, realizar, sob o regime de concessão, a exploração, precedida 
de obras públicas dos serviços de transporte metroviário de passageiros da 
linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. 1.1. Efeitos da pandemia da COVID-19: 
A Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. adotou providências 
para que seus empreendimentos pudessem continuar operando e manteve 
em andamento a totalidade dos empreendimentos. Não obstante todo o esfor-
ço operacional empregado, a Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios 
S.A., também adotou medidas para preservação de caixa, em linha com toda 
a legislação emanada pelos Municípios, Estados e União com relação ao en-
frentamento da Pandemia Covid-19. Entre elas podemos citar: a colocação de 
100% do quadro de funcionários em regime de home-office, a redução per-
centual de salários e a postergação de tributos entre outros. A Administração 
da Companhia e de suas controladas tem envidado os maiores esforços para 
a preservação de emprego e manutenção da renda, permanecendo em con-
tínua avaliação de medidas adicionais que possam ser implementadas a fim 
de garantir a saúde e segurança de seus empregados e usuários, bem como 
assegurar o caixa necessário para manutenção da operação da Companhia 
e de suas controladas. Entendemos que a retomada da atividade econômica, 
associada ao fim das restrições de movimentação e contato social, trará im-
portante impulso aos setores de infraestrutura e de construção, beneficiados 
pelos juros mais baixos e retomada dos programas de investimentos públicos 
e concessões. Considerando todas as análises realizadas sobre os aspectos 
relacionados aos possíveis impactos da Covid-19 em seus negócios e nos 
de suas controladas, até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a 
Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem sig-
nificativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação as suas 
demonstrações contábeis. Entretanto, o efeito financeiro e econômico para 
a Companhia dependerá do desfecho da crise e seus impactos macroeco-
nômicos, especialmente no que tange a retração na atividade econômica. A 
Administração continuará monitorando os efeitos da crise e os impactos nas 
suas operações e nas demonstrações contábeis.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Base de prepara-
ção e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 

pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis da Companhia 
estão sendo apresentadas conforme orientação técnica OCPC 07, que trata 
dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados 
quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das 
contidas nas notas explicativas. A Administração confirma que estão sendo 
evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. Conforme 
CPC 36 (R3), a Companhia não está apresentando nesse relatório demons-
trações contábeis consolidadas, em linha com o permitido pela legislação 
societária e considerando o seguinte: (i) a controladora é ela própria uma 
controlada integral da Queiroz Galvão S.A.; (ii) não possui instrumentos de 
dívida ou patrimoniais negociados publicamente; (iii) não arquivou e nem está 
em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto à Co-
missão de Valores Mobiliários ou outro órgão regulador; e (iv) a controladora 
final Queiroz Galvão S.A. elabora e apresenta demonstrações contábeis con-
solidadas em conformidade com os Pronunciamentos do CPC. As demons-
trações contábeis foram aprovadas para divulgação pela Administração em 
19 de abril de 2021. b) Continuidade: Administração vem avaliando a capa-
cidade da Companhia em continuar operando e está implementando ações 
para reestabelecer seu equilíbrio econômico financeiro, de modo que possua 
recursos para dar continuidade a seus negócios. Portanto, as demonstrações 
contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas com base nesse 
pressuposto. c) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram 
preparadas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos 
ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação das informações 
contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que reque-
rem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão divulgadas 
no item (e). d) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons-
trações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. 1. Transações e saldos: As operações/transações financeiras e 
saldos em moeda estrangeira são registradas pelas taxas de câmbio vigen-
tes nas datas das transações. Os ativos e passivos monetários expressos 
em moeda estrangeira são convertidos pela taxa vigente na data do balanço 
patrimonial. Os ganhos e perdas decorrentes da liquidação de transações em 
moeda estrangeira e resultantes da conversão de ativos e passivos monetá-
rios expressos em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração de 
resultado. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar as demons-
trações contábeis a Administração da Companhia se baseia em estimativas 
e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo ex-
pectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. 
A aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos 
relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos resultados das 
operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeitos a esti-
mativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, pro-
visão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e contribuição 
social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição 
financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na men-
suração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. Não houve 
alterações nas premissas e políticas contábeis em relação às informações 
anuais da Companhia em 31 de dezembro de 2019. 2.2. Novas normas e 
pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Na data de autorização 
destas informações contábeis, a Companhia e suas controladas não adota-
ram os CPCs novos e revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:

Norma ou interpretação Descrição

Em vigor para perío-
dos anuais iniciados 
em ou após

Alterações no CPC 36(R3)/
IFRS 10 e no
CPC 18(R2)/ IAS 28

Venda ou Constituição 
de Ativos entre um In-
vestidor e sua Coligada 
ou "Joint Venture"

Postergada
indefinidamente

Alterações ao CPC48/IFRS 
9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/
IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e 
CPC 06/IFRS 16

Reforma da taxa de 
juros de referência

A partir de 1º de
janeiro de 2021

Alterações ao CPC 27/
IAS 16

Imobilizado: Receitas 
antes do uso pretendido

A partir de 1º de
janeiro de 2022

Alterações ao CPC 15/
IFRS 3

Referência à Estrutura 
Conceitual

A partir de 1º de
janeiro de 2022

Alterações ao CPC 26/IAS 1

Classificação do Pas-
sivo em Circulante ou 
Não Circulante

A partir de 1º de
janeiro de 2023

A administração da Companhia não espera que a adoção das normas listadas 
acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações contábeis em 
períodos futuros.
3- Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em deta-
lhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Apuração do resultado: 
É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercí-
cios. b) Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A 
Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação 
na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalen-
tes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com ven-
cimento original de até 90 dias a partir da data da contratação. Os quais são su-
jeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão 
das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificados em caixa e 
equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações financei-
ras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos 
e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e 
recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recupe-
rável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros 
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros 
seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos 
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada 
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconheci-
das se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável 
do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido 
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros esti-
mados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia 
reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na 
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo 
os passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reconhe-
cidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os 
passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido 
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do mé-
todo dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Compa-
nhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas 
políticas financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo instru-
mentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Investimentos: Inves-
timentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência 
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patrimonial, com base em demonstrações contábeis das empresas investidas. 
Os resultados apurados estão demonstrados como resultado operacional na 
conta de resultado de equivalência patrimonial. Controladas são aquelas que 
de forma direta ou indireta, a controladora exerce o poder de regular as políticas 
contábeis e operacionais, para a obtenção de benefícios de suas atividades 
normalmente acompanhadas de uma participação de mais do que a metade 
dos direitos de voto (capital votante). Coligadas são investimentos onde a com-
panhia tem o poder de exercer uma influência significativa, mas em que não 
detém o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões 
financeiras e operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência 
patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter 
influência significativa sobre a coligada. d) Provisões: (i) Geral: Uma provisão 
é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável 
e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obriga-
ção. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futu-
ros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais 
de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para 
o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. (ii) 
Contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) 
são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado 
com segurança. Os passivos contingentes são avaliados pela Administração 
com o apoio dos assessores legais da Companhia, onde aqueles considera-
dos como provável o risco de perda e, quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança, são provisionados nas demonstrações 
contábeis e os de perda possível, desde que relevantes, são divulgados nas no-
tas explicativas. A Companhia não possui passivos contingentes, classificados 
como provável para fins de provisão, bem como classificados como possível 
para fins de divulgação. e) Resultado básico por ação: O cálculo do resultado 
básico por ação é feito através da divisão do resultado do exercício, atribuído 
aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de 
ações ordinárias em circulação durante o mesmo período. f) Demonstração 
dos Fluxos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4- Reapresentação das demonstrações contábeis: A Administração da 
Companhia concluiu que, com o objetivo de apresentação das boas práticas 
contábeis, reapresenta nestas demonstrações, as demonstrações utilizadas 
até 31 de dezembro de 2019 descritas abaixo, de forma retrospectiva, con-
forme prevê o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Retificação de Erro. Como 
resultado desse processo, ajustes e reclassificações foram identificados e 
efetuados nas demonstrações contábeis a partir de 1º de janeiro de 2020. 
Assim, as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 incluem, para fins de comparação, as cifras referentes aos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019. Os ajustes não produziram 
efeitos no saldo de caixa e equivalentes de caixa. As mudanças efetuadas 
que resultaram em ajustes estão resumidas a seguir:

31/12/2019

ATIVO Original Ajustes
Reapresen-

tado
Outros ................................................ 518.733 - 518.733
Investimento ....................................... 942.937 (233.657) 709.280

Total do Ativo ...................................... 1.461.670 (233.657) 1.228.013
PASSIVO

Outros ................................................ 960.140 960.140
Provisão para perda em investimento .. 256.618 (238.763) 17.855

Total do Passivo ................................. 1.216.758 (238.763) 977.995
PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Prejuízos acumulados ........................ (1.139.604) 5.106 (1.134.498)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ........ (357.922) - (357.922)
Outros ................................................ 1.742.438 - 1.742.438

Total do Patrimônio Líquido .............. 244.912 5.106 250.018
Total do Passivo e Patrimônio líquido . 1.461.670 (233.657) 1.228.013
5- Caixa e Equivalente de Caixa
a) Caixa e equivalente de Caixa 31.12.2020 31.12.2019
Depósitos bancários à vista .................................. 15 541

15 541
b) Aplicações financeiras

Renda fixa (i) ........................................................ 3.883 -
3.898 541

(i) As aplicações financeiras referem-se a instrumentos de renda fixa (CDBs), 
remunerados em média à taxa de 98,5% do CDI.
6- Créditos tributários

2020 2019
Não circulante Não circulante

IRPJ a recuperar ........................................... 67 67
IRPJ sobre Prejuízo Fiscal ............................ 69.096 50.098
CSLL sobre Prejuízo Fiscal ........................... 24.819 20.347

93.982 70.512
A Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. é uma holding pura e 
tem como contexto operacional a participação em capital de outras entidades. 
A administração da Companhia mantem estudos e negociações em andamen-
to objetivando a alienação de participações de algumas de suas investidas. O 
estudo de valorização sobre estas investidas, elaborado pela administração 
da Companhia, demonstram valores de realização com estas futuras negocia-
ções, superior aos valores registrados, com expectativa de ganhos de capital. 
Devido à referida expectativa de ganhos com estas operações, a Administra-
ção manteve registrado os saldos de IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal.
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7- Partes Relacionadas
2020 2019

Ativo não 
circulante

Passivo não 
circulante

Ativo não 
circulante

Passivo não 
circulante

Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré .................................................................................... - - 255.134 -
Timbaúba S/A .............................................................................................................................. 18.716 - 14.830 -
Guarny Siderurgia e Mineração S.A. ........................................................................................... - - 2.780 -
Queiroz Galvão Saneamento S/A ............................................................................................... - - - -
Construtora Queiroz Galvão S/A ................................................................................................. - 524 - -
Aquiles Global Corp..................................................................................................................... - 43.216 - 43.216
Queiroz Galvão S.A. .................................................................................................................... - 35.606 - 6.400
Queiroz Galvão Logística S/A ..................................................................................................... - - - -
Queiroz Galvão Energia S/A ....................................................................................................... - - 105.401 -
Dividendos a receber................................................................................................................... 19.924 - 3.859 -
Concessionária Move São Paulo S.A.......................................................................................... - - 20.067 -
Cimento Portland Participações S.A. .......................................................................................... 323 - 426 -
Queiroz Galvão Desenvolvimento Imboliário .............................................................................. - - 5.750 -
Queiroz Galvão Comercializadora de Energia Ltda .................................................................... - - 12.095 -
CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A.......................................................................................... 5.750 - 5.750 -
Energia Verde Produção Rural Ltda............................................................................................ 5.000 - 5.000 -
Outros .......................................................................................................................................... 6.123 1.091 2.591 1.093

55.836 80.437 433.683 50.709
As operações com partes relacionadas não possuem prazo de vencimento e não sofrem incidência de encargos ou qualquer taxa de remuneração. A clas-
sificação dos valores no ativo e passivo não circulantes exprimem a expectativa da Administração na realização dos saldos.
8- Investimentos: a) A conta de investimentos apresentava a seguinte composição em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

2019 2020

Empresas: Participação
Valor do  

Investimento
Resultado da equiva-

lência patrimonial
Valor do In-
vestimento

Resultado da equiva-
lência patrimonial

Controladas
Timbaúba S/A .................................................................. 100,00% 356.460 (25.958) 278.114 (70.319)
Potiporã Alimentos Ltda. .................................................. 100,00% 1.666 - 1 (1.664)
Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. ..................... 100,00% 129.208 75.028 162.907 33.699
Concessionária Rio Barra S/A ......................................... 33,34% 5.656 393 2.908 (2.748)
Cosima - Companhia Siderúrgica do Maranhão Ltda. ..... 100,00% 42.049 (2.885) 21.860 (7.934)
Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré ......................... 100,00% 30.409 (30.769) 147.386 (57.521)
Energia Verde Produção Rural Ltda. ............................... 100,00% 14.915 (11.098) 6.062 (8.852)
Potiporã Energia S/A ....................................................... 100,00% 1.014 - 1.014 (1)
Queiroz Galvão Desenvolvimento em Energia S/A ......... 90,20% 876 (45) 873 (2)
RBF Geração Energia S/A ............................................... 100,00% 1 - 1 -
Somah Participações Empresariais S/A .......................... 100,00% 315 28 313 (1)
Queiroz Galvão Energia S/A 1 .......................................... 100,00% - (54.306) 2.111 85.496
Headlight Vital Energia .................................................... 100,00% 308 (132) 263 (45)

Empreendimeno controlado em conjunto
Cimento Portland Participações S.A. ............................... 50,00% 2.492 (207) 2.382 (110)
CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A. ............................. 50,00% 49.297 1.015 58.192 8.895

Coligadas
Saneamento Ambiental Águas do Brasil ......................... 12,33% 120.429 19.566 137.834 26.585
Concessionária Move São Paulo S.A. 2 ........................... 39,79% 99.703 91.165 10.515 (89.348)
Viapar - Rodovia do Paraná S/A ...................................... 24,08% 58.885 (2.219) 58.736 (150)
Concessionária Rio Teresópolis S.A. - CRT .................... 21,35% 29.254 1.106 29.140 5.281

(a) Total dos Investimentos ............................................. 942.937 60.681 920.612 (78.739)
(b) Movimentação do investimento  
Investida

2019  
original

valor da rea-
presentação

2019 rea-
presentado

Outras  
Variações*

Resultado 
Abruigente

Equivalência 
Patrimonial 2020

Controladas
Timbaúba S/A ................................................................... 356.460 356.460 - (8.027) (70.319) 278.114
Potiporã Alimentos Ltda. ................................................... 1.666 1.666 (1) - (1.664) 1
Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A ....................... 129.208 129.208 - - 33.699 162.907
Concessionária Rio Barra S/A .......................................... 5.656 5.656 - - (2.748) 2.908
Cosima-Companhia Siderúrgica do Maranhão Ltda ......... 42.049 42.049 - (12.255) (7.934) 21.860
Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré .......................... 30.409 30.409 206.028 (31.530) (57.521) 147.386
Energia Verde Produção Rural Ltda. ................................ 14.915 14.915 (1) - (8.852) 6.062
Potiporã Energia S/A ........................................................ 1.014 1.014 1 - (1) 1.014
Queiroz Galvão Desenvolvimento em Energia S/A .......... 876 876 (1) - (2) 873
RBF Geração Energia S/A ................................................ 1 1 - - - 1
Somah Participações Empresariais S/A ........................... 315 315 (1) - (1) 313
Queiroz Galvão Energia S/A 1 ........................................... (238.763) 8.065 (230.698) 147.313 - 85.496 2.111
Headlight Vital Energia ..................................................... 308 308 (0) - (45) 263

Enpreendimento controlado em conjunto
Cimento Portland Participações S.A. ................................ 2.492 2.492 - (110) 2.382
CIMAR - Cimentos do Maranhão S.A. .............................. 49.297 49.297 - 8.895 58.192

Coligadas
Saneamento Ambiental Águas do Brasil .......................... 120.429 (2.959) 117.470 (6.266) 45 26.585 137.834
Concessionária Move São Paulo S.A. 2 ............................ 99.703 - 99.703 160 - (89.348) 10.515
Viapar-Rodovia do Paraná S/A ......................................... 58.885 - 58.885 1 - (150) 58.736
Concessionária Rio Teresópolis S.A.- CRT ...................... 29.254 - 29.254 (5.395) - 5.281 29.140

Investimento Líquido ........................................................ 704.174 5.106 709.280 341.838 (51.767) (78.739) 920.612
¹ Queiroz Galvão Energia S.A e sua controlada indireta, a Queiroz Galvão 
Energias Renováveis S/A (“QGER”), apresentaram pedidos individuais de ho-
mologação de Planos de Recuperação Extrajudicial (“Planos RE”). Na mes-
ma data, as suas controladas Queiroz Galvão Energética S/A (“Jauru”) e a 
Companhia Energética Santa Clara (“Santa Clara”), empresas de geração de 
energia hidrelétrica, apresentaram, individualmente, pedidos de Recuperação 
Judicial (“Pedidos RJ”). Em 9 de outubro de 2019 foi proferida decisão judicial 
de primeira instância favorável à homologação dos novos PRE. A implemen-
tação do Plano RE de parte dos ativos da controladora indireta QGE, por meio 
da conversão de parte dos créditos dos credores signatários em participação 
acionária da Tropical 2 Energia S.A. foi concluído conforme Instrumento de 
Acordo e Outras Avenças em julho de 2020.
² Concessionária Move São Paulo S.A., em 2019 a Administração da Move 
e seus acionistas buscaram alternativas visando a alienação do seu controle e 
a cessão do Contrato de Concessão. Em 8 de novembro de 2019, foi assinado 
Compromisso de Cessão do Contrato de Concessão com a companhia Accio-
na Construccion S.A., cujas tratativas avançaram e, em 4 de fevereiro de 2020, 
foi assinado o Instrumento Particular de Cessão e Outras Avenças.
9- Empréstimos e financiamento: No segundo semestre de 2019, a Queiroz 
Galvão Desenvolvimento de Negócios S/A concretizou a negociação da rees-
truturação de suas dívidas financeiras, alongando o prazo para liquidação de 
forma escalonada, em 8 anos. As modalidades CCB e Confissão de dívida, 
fizeram parte de um processo de reestruturação financeira do Grupo. O prazo 
final para pagamento será em 2027.

Instituição 
Financeira

31.12.2020 31.12.2019
Modali-
dade Encargos

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Itaú - BBA .... C C B 130%CDI - 378.159 108.046 265.193
Votorantim ... Confissão 

de dívida 130% CDI - 514.926 5.514 502.819
- 893.085 113.560 768.012

Instituição Modalidade 2022 2023 2024 2025 Após
Itaú - BBA .... C C B 25.211 25.211 25.211 25.211 277.315
Votorantim ... Confissão de divida 34.329 34.329 34.329 34.329 377.610

59.540 59.540 59.540 59.540 654.925
10- Tributos a Recolher

2020 2019
Contribuição Social ¹ .................................................... 1.565 2.253
Imposto de renda ¹ ....................................................... 4.336 6.243
Impostos retidos ........................................................... 65 267
FGTS / INSS ................................................................. 62 47
Provisões Folha ............................................................ 304 296

6.332 9.106
¹ Valores referentes a parcelamento de impostos, com prazo original de 60 
meses, com saldo de 29 meses.
11- Outras Contas a Pagar – Passivo Circulante e não Circulante

Reapresentado
2020 2019

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Provisão para gratificação a pagar .. - - 6.709 -
Dividendos obrigatórios a pagar ...... 2.810 - 2.810 -
Valor a pagar por incorporação ....... - - 8.900 -
Concessionária Rio Barra S/A ......... - 17.855 - 17.855

2.810 17.855 18.419 17.855
12- Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019, o capital social subscrito e integralizado é representado por 
1.381.118.687 (um bilhão e trezentos e oitenta um milhões cento e dezoito 
mil seiscentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal equivalente a R$ 1.592.556.961,43. Em 2019 houve um aumento de ca-
pital de R$ 292.761.889,47, equivalente a 253.891.154 (duzentos e cinquenta 
e três milhões oitocentos e noventa e uma mil cento e cinquenta e quatro) 

ações ordinárias nominativas e sem valor, conforme AGE de 17/12/2019. A 
Companhia tem como sua única acionista a Queiroz Galvão S.A. b) Dividen-
dos: De acordo com os estatutos, é assegurado aos acionistas da companhia 
um dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma 
legal. c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 193 
da lei nº. 6.404/76.
d) Resultado por ação

31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo atribuído aos acionistas 

controladores ............................................... (99.273) (10.930)
Quantidade de ações ..................................... 1.381.118.687 1.381.118.687
Prejuízo por ação ........................................... (0,07) (0,01)
e) Ajuste de Avaliação patrimonial: Refere-se basicamente a reavaliação 
para bens do ativo imobilizado custo atribuído (‘’deemed cost’’) efetuado 
em 2010, na adoção inicial conforme CPC 37, de suas investidas Compa-
nhia Siderúrgica Vale do Pindaré, Companhia Siderúrgica do Maranhão 
Ltda, Energia Verde e Produção Rural Ltda, Timbaúba S.A.. A adoção do 
custo atribuído é aplicável somente na adoção inicial, não sendo admitida 
a revisão da avaliação em períodos subsequentes. Os valores foram de  
R$ 65.243 em 2019 e R$ 51.767 em 2020. Em 2018 a Queiroz Galvão De-
senvolvimento de Negócios tinha registrada provisão para perda na investida 
indireta Queiroz Galvão Energias Renováveis S.A. no valor de R$ 1.436.659. 
Em 2019, tendo em vista que fora homologado Plano de Recuperação Ex-
trajudicial da Controladora Direta da Queiroz Galvão Energias Renováveis 
S.A. (a Queiroz Galvão Energia S.A.) pelo qual o credor signatário optou pela 
conversão da dívida na aquisição dos investimentos da Companhia, o referido 
valor provisionado foi revertido.
13- Despesas Administrativas
a) Despesas Administrativas 2020 2019
Despesas c/ Pessoal .................................................... (2.395) (2.354)
Despesas c/ Serviços Prestados .................................. (1.546) (2.762)
Despesas gerais ........................................................... (572) (456)
Total.............................................................................. (4.513) (5.572)

(i) Os custos gerais basicamente se referem a aluguéis, utilidades e custos 
com equipamentos
14- Outros resultados operacionais

2020
Reversão de provisões ................................................................... 5.285
Atualização IRPJ/CSLL (i) .............................................................. 6.220

11.505
(i) Valores referentes a atualização dos impostos a recuperar de imposto de 
renda e contribuição social.
15- Resultado financeiro
Receitas Financeiras 31.12.2020 31.12.2019

Rendimento aplicação financeira .......................... 41 5
Outras receitas financeiras ................................... - 192
Descontos obtidos ................................................ 2 4

43 201
Despesas Financeiras

Encargos sobre financiamentos ............................ (31.892) (66.069)
Juros sobre tributos .............................................. (752) (54)
Outras despesas financeiras ................................ (5) (34)

(32.649) (66.157)
Resultado financeiro líquido .................................... (32.606) (65.956)
(i) O impacto no resultado financeiro do exercício em 31 de dezembro de 2020 
se deve basicamente a reestruturação de dívida conforme nota explicativa nº 9.
16- Gestão de Risco Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados 
e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas 
de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e atividades da Companhia. As atividades da 
Companhia as expõem a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, 
risco de crédito e exposição a risco de taxa de juros. A gestão de risco 
da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros 
e busca minimizar os potenciais efeitos adversos no seu desempenho 
financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificação, mensuração 
e mitigação dos riscos mapeados para todos os negócios do Grupo. b) 
Gerenciamentos de Riscos: A Companhia está exposta: (i) a riscos de 
liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender 
suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrentes de 
variações das taxas de juros e preços; e A gestão de riscos de liquidez, de 
mercado e de crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa 
mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a 
exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos 
contratos e o patrimônio.
17- Programa de Integridade: No ano de 2020, O Comitê de Ética e 
Compliance da QGDN reforçaram sua função primordial de preservação 
da ética nos negócios comerciais e nas operações da QGDN e empresas 
controladas, conforme competência definida pelo Conselho de Administração 
da sua controladora QG S.A. Cabe ressaltar a independência e autonomia do 
Comitê de Ética e de Compliance por meio de sua vinculação direta ao referido 
Conselho. O Comitê de Compliance segue atuando de forma integrada com 
profissionais lotados nas empresas controladas (Gestores de Compliance 
e Agentes de Compliance), vinculados tecnicamente àquela Diretoria. A 
Controladora Queiroz Galvão S.A, dedicou-se à melhoria contínua do seu 
Programa de Compliance, através da capacitação de novos Agentes de 
Compliance e da implementação do calendário de treinamentos e do Ciclo de 
Palestras 2020, com temas de grande relevância ao Programa apresentados 
por especialistas externos.

Diretor-Presidente 
Andre de Oliveira Câncio 

CPF: 427.729.234-87

Diretor Financeiro
Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

CPF: 278.042.388-94

Contador
Ubiratan Piragibe Peixoto de Lira Filho

CPF: 041.948.234-27 – CRC: PE-024274/O

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Queiroz Galvão De-
senvolvimento de Negócios S.A. (“Companhia’’) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, da Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Cha-
mamos a atenção para as demonstrações contábeis, as quais indicam que 
a Companhia vem incorrendo em prejuízos recorrentes, apresenta prejuízos 
acumulados no montante de R$ 1.238.893 mil (R$ 1.134.498 em 2019) e 
capital circulante líquido negativo no montante de R$ 5.108 mil (R$ 126.881 
mil em 2019), decorrentes de dificuldades encontradas nas suas operações. 
Esses fatores indicam e podem levar a existência de incerteza, que podem 
levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Ênfase: Realização de crédito tributário: Conforme mencionado na Nota 
Explicativa nº 6, a Companhia possui créditos tributários de IRPJ e CSLL 
calculados sobre prejuízos fiscais e bases negativas, baseados nos estudos 
e negociações em andamento pela alienação de participações em algumas 
investidas, com expectativa de ganhos de capital. Nossa opinião não contém 

ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos: Auditoria correspondentes ao exercício anterior: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente examinados por 
outro auditor independente que emitiu relatório datado de 19 de junho de 
2020 sem modificação. Conforme mencionado na Nota Explicativa 4, a Com-
panhia e suas controladas realizaram ajustes e reclassificações, visando uma 
melhor apresentação das demonstrações contábeis. Revisamos tais ajustes 
e reclassificações e não temos quaisquer exceções quanto ao assunto. Não 
fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros proce-
dimentos sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 
Companhia e suas controladas, referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de 
asseguração sobre essas demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis , a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos re-
lacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas re-

feridas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-
nos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  
• obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Companhia; • avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração. • concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.  
• avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis  
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e 
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significati-
vas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos 
que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

Grant Thornton Auditores Independentes Marcio Romulo Pereira
CRC SP 025.583/O-1 CT CRC RJ 076774-O – 7
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NEW STEEL S.A.
(Companhia Fechada) 

CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72 - NIRE 33.3.0030358-8
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, 
cumulativamente, em 08 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: No dia 
08 de junho de 2021, às 10:00 horas, foram realizadas as Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária da New Steel S.A. (“Companhia”) de forma digital, 
por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, 
nos termos dos artigos 121, parágrafo único, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei 
nº 6.404/76, regulamentados pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 
de junho de 2020. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, das 
acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, 
conforme registros e assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, 
sendo a acionista New Steel Global N.V. (“New Steel Global”), neste ato, 
representada por sua procuradora, Sra. Laura Vassalo Reis Leite Ravanini, 
e a acionista Docepar S.A. (“Docepar”) pelos Srs. João Marcelo de Moura e 
Cunha e Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, na qualidade de Diretor-
Presidente e Diretor, respectivamente. Os representantes da New Steel Global 
e Docepar cumprem orientações de voto proferidas pelos Diretores Executivos 
da Vale S.A., controladora das referidas acionistas, Srs. Marcello Magistrini 
Spinelli e Luciano Siani Pires, conforme Decisões de Diretores Executivos 
em Conjunto (DECs) nºs 111, de 12/05/2021, e 134, de 07/06/2021, bem 
como pelos Diretores de Controladoria e de Fusões e Aquisições da Vale, 
respectivamente, Srs. Murilo Muller e Fábio Ferraz, conforme Decisão de 
Aprovação de Contas (DAC) nº 020 de 20/05/2021. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para a instalação destas Assembleias Gerais e para as 
deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, 
o Diretor da Companhia, Sr. Mauro Fumio Yamamoto, para prestar os 
esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins 
do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada a 
presença do representante da PricewaterhouseCoopers, na forma do artigo 
134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Mauro Fumio Yamamoto - 
Presidente; e Sra. Laura Vassalo Reis Leite Ravanini – Secretária.4. Ordem 
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) em Assembleia 
Geral Ordinária: (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório 
do Auditor Independente, todos referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (b) da destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da eleição de membro para 
a Diretoria da Companhia; e (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) 
da fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da 
Companhia para o exercício social de 2021; (b) da alteração do endereço da 
sede da Companhia e consequente alteração do artigo 2º de seu Estatuto 
social; e (c) do aumento de capital social da Companhia e consequente 
alteração do artigo 5º de seu Estatuto Social. 5. Leitura dos Documentos: Foi 
dispensada, por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório do 
Auditor Independente, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, uma vez que tais documentos eram do conhecimento 
das acionistas e dos demais presentes, encontrando-se arquivados na sede 
da Companhia. 6. Deliberações: A totalidade das acionistas da Companhia 
aprovou, sem quaisquer objeções ou ressalvas, o seguinte: 6.1. A lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 
130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir 
tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições 
legais em vigor; 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1. O Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da 
Companhia, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, todos 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2. A 
alocação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 62.617.472,03 (sessenta e 
dois milhões, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e dois reais 
e três centavos), na conta de Prejuízos Acumulados, cujo saldo passará de R$ 
58.156.629,79 (cinquenta e oito milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos 
e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) para R$ 120.774.101,82 (cento 
e vinte milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e um reais e oitenta 
e dois centavos); 6.2.3 O conhecimento da renúncia do Sr. Ivan Montenegro 
de Menezes, ocorrida em 22 de janeiro de 2021, a quem foram consignados 
votos de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia. 
6.2.4 A eleição do Sr. Victor Pereira Padula, brasileiro, casado, portador 
da carteira de identidade n° MG.6.888.260, expedida pela SSP/MG, inscrito 
no CPF/ME sob o n° 027.679.626-82, com endereço comercial na Praia de 
Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia, em substituição ao Sr. Ivan Montenegro de Menezes; 6.2.4.1. o 
Diretor ora eleito, que cumprirá prazo de mandato do seu antecessor, qual 
seja até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizar em 2022 
(“AGO/2022”), tomará posse mediante a assinatura do respectivo Termo de 
Posse, momento que declarará estar totalmente desimpedido para o exercício 
de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e 6.2.4.2. Tendo 
em vista o disposto no item 6.2.4 e 6.2.4.1 supra, consolida-se o atual quadro 
de diretores da Companhia conforme abaixo:

Nome Cargo Gestão
Victor Pereira Padula Diretor Presidente De 08/06/2021  

até a AGO/2022
João Sichieri Moura Diretor De 30/07/2020  

até a AGO 2022Mauro Fumio Yamamoto Diretor
6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1. A fixação da remuneração 
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2021, no valor total de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 6.3.2. A 
alteração do endereço da sede da Companhia da Avenida João Cabral de 
Mello Neto, nº 850, East Tower, salas 1.404, 1.405 e 1.406, CEO Offices, Barra 
da Tijuca, CEP 22.775.057, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, para Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, CEP 22.250-145, também 
na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com a consequente 
alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “ARTIGO 2º - A Companhia tem sua sede e foro na 
cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, sala 701, CEP 
22.250-145, podendo, para melhor desempenho de suas atividades, manter 
sucursais, filiais, depósitos, agências, armazéns, escritórios de representação 
ou qualquer outro tipo de estabelecimento no País ou no exterior, mediante 
deliberação da Diretoria.” 6.3.3. O aumento do capital social da Companhia, 
no montante de R$ 70.541.786,75 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e 
um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), passando 
o referido capital social de R$ 128.041.496,40 (cento e vinte e oito milhões, 
quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) 
para R$ 198.583.283,15 (cento e noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e 
três mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), mediante a emissão 
de 215.119.620 (duzentos e quinze milhões, cento e dezenove mil, seiscentas 
e vinte) novas ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
0,32791888881 cada, fixado com base no critério do valor do patrimônio líquido 
da ação, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, 
com base no balanço patrimonial da Companhia datado de 31 de março de 
2021, a serem subscritas e integralizadas pela New Steel Global mediante a 
capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) 
efetuados nos termos do contratos de AFAC celebrados entre a Companhia 
e a referida acionista New Steel Global em 20 de julho de 2020, 08 de janeiro 
de 2021, 27 de janeiro de 2021 e 09 de março de 2021, totalizando R$ 
70.541.786,75 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos 
e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme Boletim de 
Subscrição correspondente, o qual foi lido e aprovado nesta Assembleia Geral 
e passa a integrar a presente ata como seu Anexo I; 6.3.3.1. Foi registrada 
a expressa anuência da acionista Docepar ao referido aumento de capital e 
sua renúncia ao direito de preferência para subscrição das referidas novas 
ações; e 6.3.4. Tendo em vista a deliberação do item 6.3.3 acima, a alteração 
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a seguinte redação: “ARTIGO 5º – O capital social é de R$ 198.583.283,15 
(cento e noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e 
oitenta e três reais e quinze centavos), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, representado por 605.586.595 (seiscentos e cinco 
milhões, quinhentas e oitenta e seis mil, quinhentas e noventa e cinco) ações 
ordinárias com direito pleno de voto, todas sob a forma nominativa e sem valor 
nominal. (...)” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Mesa declarou que as assembleias atenderam a todos os requisitos para sua 
realização, em observância as normas legais em vigor, e franqueou a palavra 
para quem quisesse se manifestar. Não havendo qualquer manifestação dos 
presentes, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os 
presentes. Rio de Janeiro, RJ, 08 de junho de 2021. Assinaturas: Mesa: Mauro 
Fumio Yamamoto - Presidente. Assinada digitalmente; Laura Vassalo Reis 
Leite Ravanini - Secretária. Assinada digitalmente. Acionista: NEW STEEL 
GLOBAL N.V p.p. Laura Vassalo Reis Leite Ravanini. Assinada digitalmente. 
DOCEPAR S.A.. João Marcelo de Moura e Cunha Diretor - Presidente. 
Assinada digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor. 
Assinada digitalmente. JUCERJA em 22/06/2021 sob o nº 4089701. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME N° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 26 dias do mês de maio de 2021, às 10:00 
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 6º, artigo 13 do Estatuto Social 
da Companhia, e com a legislação em vigor. 3. Mesa. Presidente: Sr. Pedro Henrique 
Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia. 
Deliberar sobre: (i) a criação do programa de recompra de ações de emissão da 
Companhia, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento; 
e (ii) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários para efetivar as deliberações anteriores. 4 Deliberações. Após exame e 
discussão do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram o seguinte: 
4.1. Em atendimento ao parágrafo 1º, do artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, 
as exigências da Instrução CVM 567/2015 e demais disposições legais pertinentes, 
a criação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia, com 
vigência pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, por meio da 
aplicação de lucros e/ou reservas disponíveis para a aquisição, pela Companhia, em 
uma única operação ou em uma série de operações, de até 800.000 (oitocentas mil) 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua emissão, para 
a manutenção em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação, nas condições 
indicadas a seguir (“Programa de Recompra”). As informações relativas ao Programa 
de Recompra requeridas nos termos do Anexo 30- XXXVI à Instrução CVM 480/09, 
conforme alterada, encontram-se apresentadas no Anexo I à presente ata.  
(a) Objetivo do Programa de Recompra. O Programa de Recompra tem por 
objetivo incrementar a geração de valor para os acionistas da Companhia, mediante 
a aquisição das ações ordinárias de sua própria emissão, para permanência em 
tesouraria, cancelamento, posterior alienação das ações no mercado, destinação ao 
eventual exercício de direitos no âmbito do plano de opção de compra de ações, ou, 
ainda, outros fins a serem estabelecidos pelo Conselho de Administração, sem 
redução do capital social da Companhia, respeitado o disposto no § 1º do artigo 30 da 
Lei das S.A., e nas normas enunciadas na Instrução CVM 567/15. (b) Ações em 
Circulação: Atualmente, nos termos do § 3º do art. 8º da ICVM 567/15, existem 
38.217.685 (trinta e oito milhões, duzentas e dezessete mil, seiscentas e oitenta e 
cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da 
Companhia em circulação no mercado (“Ações em Circulação”). (c) Ações em 
Tesouraria: Atualmente, não há ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
de emissão da Companhia mantidas em tesouraria. (d) Quantidade de Ações a ser 
adquirida. A quantidade de ações a ser adquirida no âmbito do Programa de 
Recompra estará limitada a 800.000 (oitocentas mil) ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal da Companhia, representativas de 2,1% (dois inteiros 
e um décimo por cento) do total de Ações em Circulação no mercado, nesta data, 
sendo que a efetiva recompra do número total de ações aprovado neste ato 
dependerá, dentre outros aspectos, do número de ações em tesouraria mantidas 
pela Companhia no momento da negociação e o saldo das reservas disponíveis, de 
modo a atender aos limites previstos no artigo 8º da Instrução CVM 567/15 e demais 
normas aplicáveis. (e) Prazo máximo para realização das operações autorizadas. 
As aquisições serão efetuadas em bolsa de valores, no período de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias. (f) Lastro para as operações. As operações de compra das 
ações realizadas nos termos do Programa de Recompra serão suportadas pelo 
montante global (i) das reservas de lucro ou de capital disponíveis, com exclusão da 
reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva especial de dividendo não 
distribuído e da reserva de incentivos fiscais, conforme aplicável; e (ii) do resultado 
realizado do exercício em curso, com a exclusão dos montantes a serem destinados 
à formação da reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva especial de 
dividendo não distribuído e da reserva de incentivos fiscais e ao pagamento do 
dividendo obrigatório, conforme o caso, observado o disposto na Instrução CVM 
567/15. (g) Verificação dos recursos disponíveis: A existência de recursos 
disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias ações deverá ser 
verificada com base nas demonstrações contábeis anuais, intermediárias ou 
trimestrais mais recentes divulgadas pela Companhia anteriormente à efetiva 
transferência, para a Companhia, da propriedade das ações de sua emissão.  
(i) Verificações da Diretoria: A Diretoria somente poderá efetivar as aquisições se 
tiver tomado todas as diligências necessárias para assegurar que: (i) a liquidação de 
cada operação em seu vencimento é compatível com a situação financeira da 
Companhia, não afetando o cumprimento das obrigações assumidas com credores 
nem o pagamento do dividendo obrigatório; e (ii) na hipótese de verificação da 
existência de recursos disponíveis com base em demonstrações contábeis 
intermediárias ou refletidas nos formulários de informações trimestrais – ITR, não há 
fatos previsíveis capazes de ensejar alterações significativas no montante de tais 
recursos ao longo do restante do exercício social. (j) Preço e modo de aquisição: As 
operações de aquisição serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a 
preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o momento e a 
quantidade de ações a ser adquirida, seja em uma única operação ou em uma série 
de operações, respeitando os limites e demais regras previstas na regulamentação 
aplicável. (k) Instituições Intermediárias. As negociações serão realizadas com a 
intermediação das seguintes corretoras: XP Investimentos CCTVM S.A - CNPJ: 
02.332.886/0001-04. Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Leblon, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-032. Itaú Corretora de Valores S.A. CNPJ: 
61.194.353/0001-64. Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 3º Andar, 
Parte, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-132 Bradesco S.A. Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários. CNPJ: 61.855.045/0001-32. Endereço: Avenida Juscelino 
Kubitschek, nº 1.309, 11º Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-
011. (l) Ações mantidas em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as 
ações, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos 
e, consoante o § 2º do art. 10 da Instrução CVM 567/15, serão desconsideradas no 
cômputo dos quóruns de instalação e deliberação previstos na Lei das S.A. e na 
regulamentação do mercado de valores mobiliários. (m) Alienação ou cancelamento 
do excesso de ações: As ações adquiridas nos termos deste Programa de 
Recompra poderão, a critério do Conselho de Administração, serão destinadas ao 
exercício de direitos no âmbito do plano de opção de compra de ações ou do plano de 
outorga de ações restritas da Companhia, sem redução do capital social da 
Companhia. A Companhia deverá cancelar ou alienar as ações que excederem o 
saldo de lucros e reservas disponíveis, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da 
divulgação das demonstrações contábeis, anuais e intermediárias ou informações 
financeiras trimestrais em que se apurar o excesso. 4.2. Autorizar a Diretoria da 
Companhia a tomar as medidas necessárias à implementação do Programa de 
Recompra aprovado acima. 5 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, nos termos do §1° do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro 
Henrique Chermont de Miranda – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário. 
Membros do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont 
de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair 
Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge. [Certificamos que a presente é cópia fiel 
da ata original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021.  
Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 4079217, em 07/06/2021.  
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S/A
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 15.363.867/0001-89 - NIRE 33.3.0030215-8
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 08 DE JUNHO DE 2021. 1. 
Data, Hora e Local: No dia 08 de junho de 2021, às 14:00 horas, foram 
realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária do Centro 
Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. (“Companhia” ou “CTSS”) de 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de 
coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, e 124, parágrafo 
2º-A, da Lei nº 6.404/76, regulamentados pela Instrução Normativa DREI nº 
81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação, Presença e Quorum: 
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º 
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência 
eletrônica, da única acionista da Companhia, a New Steel S.A. (“New 
Steel”), conforme registros e assinaturas lançadas no Livro de Presença de 
Acionistas, neste ato representada por sua procuradora, Sra. Larissa de 
Souza Lima, que cumpre orientações de voto proferidas pelos Diretores 
Executivos da Vale S.A., controladora da referida acionista, Srs. Marcello 
Magistrini Spinelli e Luciano Siani Pires, conforme Decisões de Diretores 
Executivos em Conjunto (DECs) nºs 111, de 12/05/2021, e 134, de 
07/06/2021, bem como pelos Diretores de Controladoria e de Fusões e 
Aquisições da Vale, respectivamente, Srs. Murilo Muller e Fábio Ferraz, 
conforme Decisão de Aprovação de Contas (DAC) nº 020 de 20/05/2021. 
Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação destas Assembleias 
Gerais e para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. 
Presente, ainda, o Diretor da Companhia, Sr. Mauro Fumio Yamamoto, para 
prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para 
os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada 
a presença do representante da PricewaterhouseCoopers, na forma do 
artigo 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Mauro Fumio 
Yamamoto - Presidente. Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) em Assembleia 
Geral Ordinária: (a) do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, acompanhadas do 
Relatório do Auditor Independente, todos referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) da destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da eleição ou 
reeleição, conforme o caso, de membros para a Diretoria da Companhia; e 
(ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) da fixação do montante 
global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o 
exercício social de 2021; (b) do aumento do pró-labore mensal de membro 
da Diretoria da Companhia; (c) da alteração do endereço da sede da 
Companhia e consequente alteração do artigo 2º de seu Estatuto social; e 
(d) do aumento de capital social da Companhia e consequente alteração do 
artigo 5º de seu Estatuto Social. 5. Leitura dos Documentos: Foi 
dispensada, por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório do 
Auditor Independente, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, uma vez que tais documentos foram publicados no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil, ambos de 24 
de maio de 2021, às páginas, respectivamente, 3/4 e 5. 6. Deliberações: A 
única acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer objeções ou 
ressalvas, o seguinte: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de 
sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 
nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias quantas 
forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor; 6.2. 
Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1. O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, 
acompanhadas do Relatório do Auditor Independente, todos referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2. A alocação 
do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020, no valor total de R$ 35.357.369,24 (trinta e cinco 
milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais 
e vinte e quatro centavos), na conta de Prejuízos Acumulados, cujo saldo 
passará de R$ 4.680.198,88 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, cento 
e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) para R$ 40.037.568,12 
(quarenta milhões, trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 
doze centavos); e 6.2.3. A eleição ou reeleição, conforme o caso, de 
membros para a Diretoria da Companhia, da seguinte forma: (i) eleição do 
Sr. Victor Pereira Padula, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade nº MG 6.888.260, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 027.679.626-82, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 
186, 16º andar, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia; (ii) reeleição dos Srs. João Sichieri Moura, brasileiro, casado, 
economista, portador da carteira de identidade nº 65941015, expedida pela 
SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 079.130.737-99, residente e 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, para 
o cargo de Diretor da Companhia, e Mauro Fumio Yamamoto, brasileiro, 
casado, geólogo, portador da carteira de identidade nº 8.694.723, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 137.063.302-53, residente e 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com 
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, para 
o cargo de Diretor da Companhia; 6.2.3.1. Os Diretores ora eleitos, que 
cumprirão prazo de mandato até a segunda Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia que se realizar após a presente data, tomarão posse mediante 
a assinatura do respectivo Termo de Posse, momento que declararão estar 
totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do 
artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
6.3.1. A fixação do montante global anual da remuneração dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2021, no valor 
total de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); 6.3.2. O aumento de 
9,925% do pró-labore mensal do Diretor Mauro Fumio Yamamoto, conforme 
previsto na cláusula 3.1.2 do Contrato de Gerenciamento Executivo 
celebrado entre a Companhia e o referido Diretor; 6.3.3. A alteração do 
endereço da sede da Companhia da Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 
850, bloco 03/East Tower, salas 1.405 e 1.406, parte, CEO Offices, Barra da 
tijuca, CEP 22.775-057, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, para Praia de Botafogo nº 186, sala 701, CEP 22.250-145, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com a consequente 
alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 2º - A Companhia tem sua sede 
e foro na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, 
sala 701, CEP 22.250-145, podendo, para melhor desempenho de suas 
atividades, manter sucursais, filiais, depósitos, agências, armazéns, 
escritórios de representação ou qualquer outro tipo de estabelecimento no 
País ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria.” 6.3.4. O aumento 
do capital social da Companhia, no montante de R$ 24.550.000,00 (vinte e 
quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), passando o referido 
capital social de R$ 54.752.567,03 (cinquenta e quatro milhões, setecentos 
e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos) 
para R$ 79.302.567,03 (setenta e nove milhões, trezentos e dois mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos), mediante a emissão de 
46.485.801 (quarenta e seis milhões, quatrocentas e oitenta e cinco mil, 
oitocentas e uma) novas ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 0,5281182528 cada, fixado com base no critério do valor do 
patrimônio líquido da ação, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, 
da Lei nº 6.404/76, com base no balanço patrimonial da Companhia datado 
de 31 de março de 2021, a serem subscritas e integralizadas pela acionista 
New Steel mediante a capitalização dos adiantamentos para futuro aumento 
de capital (“AFAC”) efetuados nos termos dos contratos de AFAC celebrados 
entre a Companhia e a referida acionista New Steel em 12 de janeiro de 
2021 e respectivo aditivo em 24 de março de 2021, em 02 de fevereiro de 
2021, em 1º de março de 2021 e em 15 de março de 2021, totalizando R$ 
24.550.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), 
conforme Boletim de Subscrição correspondente, o qual foi lido e aprovado 
nesta Assembleia Geral e passa a integrar a presente ata como seu Anexo 
I; e 6.3.5. Tendo em vista a deliberação do item 6.3.4 acima, a alteração do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação: “ARTIGO 5º - O capital social é de R$ 79.302.567,03 
(setenta e nove milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e sessenta e sete 
reais e três centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, representado por 150.160.627 (cento e cinquenta 
milhões, cento e sessenta mil, seiscentas e vinte e sete) ações ordinárias 
com direito pleno de voto, todas sob a forma nominativa e sem valor 
nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Mesa declarou que as assembleias atenderam todos os requisitos para sua 
realização, em observância as normas legais em vigor, e franqueou a 
palavra para quem quisesse se manifestar. Não havendo qualquer 
manifestação dos presentes, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e 
assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, RJ, 08 de junho de 2021. 
Assinaturas: Mesa: Mauro Fumio Yamamoto - Presidente - Assinada 
digitalmente; Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinada digitalmente. 
Acionista: NEW STEEL S.A. p.p. Larissa de Souza Lima - Assinada 
digitalmente. JUCERJA em 23/06/21 sob o nº 4090226. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os Se-
nhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária 
do Condomínio do Edifício Central Park, que será realizada no próximo dia 
29 de junho de 2021 - terça-feira, no supramencionado condomínio, às 19:30 
horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:00 horas, em 
segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para discuti-
rem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 
1 - Aprovação da  cessão de direitos sobre o crédito condominial referente 
à inadimplência da unidade 804, bem como ratificar tal cessão sobre o cré-
dito condominial referente à inadimplência da unidade 1104, ambos com 
deságio de 30% (trinta por cento) sobre o débito atualizado, aprovando – 
igualmente – que sobre o montante líquido referente à tais cessões, sejam 
deduzidos ainda, o percentual de 20% (vinte por cento) para pagamento de 
honorários advocatícios dos patronos atuais das causas, os quais deve-
rão substabelecer sem reservas ao escritório de advocacia indicado pelo 
cessionário; e 2 - Deliberação e aprovação para aceitação ou não, do acor-
do junto da CEG, referente ao processo judicial movido pelo condomínio, 
mediante sentença desfavorável. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em 
função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação da Sra. 
Síndica, informamos que a assembleia será organizada de modo que ocorra 
da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e 
distanciamento social para realização da reunião, tais como: - As cadeiras serão 
espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância entre si; - O condomínio 
disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes; - O uso de másca-
ras será obrigatório para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTA-
DUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve encerrar-se até as 22:00 
horas. Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar 
quite com as cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no 
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (art. 1335, III, do Código 
Civil). O representante de condômino deverá estar munido de procuração ou-
torgada com observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida 
(Parágrafo 2º, Artigo 654, do Código Civil). Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021.

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - 
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Imóveis comerciais: segmento deve reaquecer de forma gradual

Segundo análise da 
Arbo Imóveis, ma-
rketplace do merca-

do imobiliário, referente 
aos efeitos causados no seg-
mento, no decorrer da pan-
demia do Covid-19, houve 
um desaquecimento no in-
teresse por imóveis comer-
ciais, muito por conta do 
home office imposto pelas 
restrições sanitárias.

Outro ponto foi o fecha-
mento do comércio que, 
aliado às demissões, gerou 
uma busca massiva por re-
negociações dos contratos 
de locação de imóveis co-
merciais. De acordo com 
o levantamento FipeZap, 
pequenas e grandes empre-
sas devolveram seus espa-
ços presenciais de trabalho 
nos últimos 12 meses, e 

os preços de venda e loca-
ção do segmento acumu-
laram quedas de 1,32% e 
1,18%, respectivamente. 
Apesar dessa debandada 
nos contratos de locação, 
estima-se que a recupera-
ção do segmento aconteça 
antes do esperado, mesmo 
que aos poucos. Em São 
Paulo, por exemplo - que 
entre abril e dezembro de 

2020 registrou mais de 302 
mil metros quadrados de-
volvidos -, ocorreu uma 
ligeira melhora no índice 
de vacância, no primeiro 
trimestre de 2021, em re-
lação a imóveis comerciais. 
Segundo levantamento da 
AABIC (Associação das ad-
ministradoras de bens imó-
veis e condomínios de São 
Paulo), em março deste ano, 

o segmento registrou uma 
desocupação de 27,5%, em 
comparação aos 38% regis-
trado em dezembro do ano 
passado, que foi o auge do 
índice de desocupação des-
te tipo de locação. Já em 
março de 2020, o percentu-
al foi de 20%.

“Acreditamos que, com a 
aceleração do ritmo da vaci-
nação, teremos um aumento 

da confiança dos empresá-
rios e a procura por imóveis 
comerciais voltará a crescer. 
Além disso, existe uma de-
manda reprimida de pessoas 
que deixaram de alugar por 
conta da instabilidade eco-
nômica. No entanto, esta re-
tomada irá acontecer de for-
ma lenta e gradual”, pontua 
Manoel Gonçalves, CEO da 
Arbo Imóveis.
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Desenvolvimento verde beneficia 
esforço mundial por sustentabilidade

OPINIÃO

China aposta 
na era digital
Por Li Hongxing, 
Diário do Povo

A onda de digitalização conti-
nua acelerando. A economia digi-
tal da China saltou para o segun-
do lugar no mundo, tendo o país 
estabelecido a maior rede de fibra 
óptica e rede 4G do planeta. No 
final de 2020, o valor agregado da 
economia digital foi responsável 
por 7,8% do PIB.

Há não muito tempo atrás, a 4ª 
Cúpula de Construção Digital da 
China, realizada na cidade de Fu-
zhou, província de Fujian, atraiu 
muita atenção. De robôs educacio-
nais de inteligência artificial intera-
gindo com professores e alunos a 
1.500 drones “iluminando” o céu 
noturno, de fábricas inteligentes 
capazes de melhorar a eficiência da 
produção ao surgimento de pilotos 
automáticos, todos dão sua con-
tribuição para uma nova visão da 
China Digital.

A economia digital é o futuro, e, 
por conseguinte, o desenvolvimen-
to de alta qualidade requer inova-
ção tecnológica e transformação 
digital. Tecnologia de reconheci-
mento de impressões digitais para 
pagamentos, janelas de automóvel 
inteligentes integradas com inteli-
gência artificial, redes rodoviárias 
5G e outras tecnologias permitem 
a transmissão de informações a 
qualquer momento... A tecnologia 
digital penetra em todas as partes 
da economia e da sociedade em 
termos de capacitação para uma 
vida melhor, governança social e 
desenvolvimento econômico.

O digital veio transformar a 
economia e assegurar a qualidade 
e eficácia do desenvolvimento. Na 
luta contra a pobreza,  produtos 
agrícolas são vendidos a milhares 
de famílias por meio de platafor-
mas de comércio eletrônico, a ren-
da das pessoas aumentou e seus 
celulares se tornaram “novas ferra-
mentas agrícolas”.

São inúmeros os casos de desen-
volvimento e cenários de aplicação 
deste tipo, principalmente devido 
ao forte apoio da economia digital. 
O “Livro Branco Sobre o Desen-
volvimento da Economia Digital da 
China (2021)” revela que a econo-
mia digital do país alcançará os 39,2 
trilhões de yuans (R$ 30,62 trilhões) 
em 2020, representando 38,6% do 
PIB; em 13 províncias e cidades, in-
cluindo Guangdong, ultrapassará 1 
trilhão de yuans (R$ 780 bilhões).

Atualmente, a construção de go-
vernos digitais em várias partes da 
China está acelerando e os serviços 
digitais estão totalmente atualizados; 
21 províncias (regiões autônomas, 
municípios) e 122 prefeituras e cida-
des estabeleceram plataformas aber-
tas, com mais de 98 mil conjuntos de 
dados abertos. Durante a prevenção e 
controle da pandemia, o código QR 
pessoal de saúde ajudou 1 bilhão de 
pessoas a melhorar suas capacidades 
de prevenção e controle.

O 14º Plano Quinquenal e o es-
boço da meta de longo prazo para 
2035 apontaram no sentido de “dar 
as boas-vindas à era digital e ativar 
o potencial dos dados” e “acelerar 
a construção da economia digital, 
da sociedade digital e do governo 
digital”. Compreender a tendência 
de desenvolvimento em constante 
mudança, acelerando a melhoria 
da infraestrutura digital e promo-
vendo a integração e o comparti-
lhamento aberto de recursos de 
dados, permitirá uma construção 
digital que melhor sirva o desen-
volvimento econômico e social e a 
melhoria de vida das pessoas.

Aldeia de pescadores puxa a ‘rede’ e colhe sociedade abastada

De 2000 a 2017, ¼ da área verde adicionada no mundo proveio da China

“Os raios ultravioleta 
estão mais fortes 
do que antes neste 

verão. Não se esqueça do protetor 
solar”. Na região Beijing-Tianjin-
-Hebei, da costa leste ao noroeste 
do interior, as populações sentem 
claramente que a qualidade do ar 
está cada vez melhor. O céu azul 
e as nuvens se tornaram a norma. 
Essa mudança se deve ao crescente 
cenário verde do crescimento eco-
nômico da China e aos esforços 
incessantes do país para garantir a 
sustentabilidade ecológica.

Em fevereiro de 2020, o Minis-
tério da Ecologia e Meio Ambiente 
da China anunciou que o “controle 
atmosférico” que durou 3 anos foi 
concluído com sucesso. Os indi-
cadores vinculativos relacionados 
com a qualidade do ar, estabele-
cidos no 13º Plano Quinquenal, 
foram todos superados. Em 4 de 
abril de 2021, o número médio de 
dias com boa qualidade do ar em 
339 cidades em todo o país foi de 
92,5%, um aumento anual de 3,8 
pontos percentuais. A concentra-
ção média de PM2,5 foi de 28 mi-
crogramas/m³, uma redução anual 
de 15,2%.

Atualmente, a estrutura ener-
gética da China está sendo conti-
nuamente otimizada. Em diversos 
setores industriais, a energia fóssil 
está sendo gradualmente substi-
tuída por energia limpa, como a 
energia eólica e a geração de ener-
gia biológica. No sul de Jiangsu, um 
fluxo contínuo de resíduos agríco-
las, como palha, são enviados por 
navios de carga, podendo gerar 
mais de 200 milhões de quilowatts-
-hora de eletricidade a cada ano. Em 
todo o país, 2 ventiladores são insta-
lados a cada hora.

Uma estação de energia fotovoltaica no condado de Huichang, província de Jiangxi

Foto: Zhu Haipeng, Diário do Povo

As 9 metas para a proteção eco-
lógica e ambiental identificadas no 
13º Terceiro Plano Quinquenal fo-
ram todas concluídas com sucesso. 
A capacidade instalada e a geração de 
energia fotovoltaica e eólica ocupam 
o primeiro lugar no mundo.

Os veículos elétricos respondem 
por metade da produção, vendas e 
propriedade do mundo, reduzindo as 
emissões de poluentes em mais de 3 
milhões de toneladas por ano. A in-
tensidade das emissões de carbono 
da China em 2020 será 48,4% infe-
rior a 2005. De 2000 a 2017, cerca de 
um quarto da área verde recém-adi-
cionada no mundo proveio da China.

A China pretende alcançar seu pi-
co de emissões de carbono até 2030 
e a neutralidade até 2060.

A China é um grande país manufa-
tureiro, o que significa que deverá al-
cançar avanços inovadores em tecno-

logias essenciais e contribuir para as 
metas do “pico de carbono” e “car-
bono neutro”. Há não muito tempo, 
no Grande Prêmio de Inovação em 
Tecnologia de Refrigeração Global, a 
tecnologia de ar-condicionado “zero 
de carbono” desenvolvida pela equi-
pe conjunta da Gree Electric e Uni-
versidade Tsinghua se destacou entre 
mais de 2.100 equipes participantes 
em quase 100 países, alcançando uma 
economia energética de 85,7%.

Prevê-se que a popularização des-
sa tecnologia de ar-condicionado te-
nha o potencial de atingir uma redu-
ção global cumulativa de carbono de 
100 bilhões de toneladas até 2050, o 
que equivale ao sumidouro de carbo-
no de 116 bilhões de árvores em 100 
anos. No momento, as conquistas 
técnicas do ar-condicionado “Fonte 
de Carbono Zero” atenderam a mais 
de 6 mil projetos em todo o mundo, 

tornando-se um exemplo paradigmá-
tico da contribuição das invenções da 
China para o benefício do mundo.

Desde a promoção da implementa-
ção do Acordo de Paris até o estabele-
cimento de um fundo de cooperação 
Sul-Sul para mudanças climáticas, do 
início do estabelecimento da aliança 
internacional de desenvolvimento ver-
de Cinturão e Rota até a inclusão do 
plano de cooperação para o desenvol-
vimento das “Oito Principais Ações” 
da China e da África, a China tem 
vindo a interceder pela proteção am-
biental com a restante comunidade in-
ternacional. A terra é o nosso lar. So-
mente quando os países trabalharem 
juntos para alcançar um crescimento 
sustentável, os problemas ambientais 
enfrentados pela humanidade pode-
rão ser resolvidos.

Por Zhang Xiaodong, Diário do Povo

Vendas pela internet e turismo rural trazem prosperidade

Liu Liu, de 24 anos, ergueu 
seu telefone celular e colo-
cou os fones de ouvido, ten-

tando gravar em uma única tomada 
para apresentar o cenário local de 
lagos, montanhas e humanidades.

Com duas horas de transmissão 
ao vivo, foi possível alcançar mais 
de mil fãs e vender 1.850 yuans 
(R$ 1.445) de produtos agrícolas. 
No ano passado, Liu Liu voltou à 
sua cidade natal para abrir um ne-
gócio depois de se formar na Uni-
versidade de Yangzhou, no leste 
da China.

Ele formou uma equipe de 
transmissão ao vivo com mais de 
uma dúzia de pessoas na aldeia, 
vendendo ovos de pato na prima-
vera, colhendo potes de lótus no 
verão, escultura de barcos no outo-
no e secagem de peixes no inverno. 
As vendas anuais chegaram a mais 
de 800 mil yuans (R$ 624 mil).

Na jornada para construir uma 
sociedade próspera de uma manei-
ra abrangente, centenas de milhões 
de pessoas participam ativamente 
da prática vívida de construir uma 
bela casa e compartilhar uma vida 
feliz. O retorno de Liu Liu à sua ci-
dade natal para iniciar um negócio 
e as vendas de mercadorias ao vivo 
são exemplos claros dessa prática.

A vila de Yanhu é uma vila de 
pescadores, e o coletivo da vila já 
teve uma dívida de 200.000 yuans 
(R$ 156 mil). Em 2007, a vila Ya-
nhu iniciou o projeto de assenta-
mento de terra. Em 2017, foi lan-
çado o projeto de retorno ao lago. 
No final de 2019, o último pesca-
dor desembarcou.

E quanto ao sustento dos pesca-
dores que vão para a costa? Coincide 
com a abertura do “Tour rural por 
trem” na cidade de Yangzhou. A vila 
Yanhu usa a bela paisagem do Lago 
Shaobo e a comida dos pescadores 
como seu cartão de visita para desen-
volver o turismo rural e atrair turistas 
de todos os locais.

No início do ano passado, afe-
tada pela epidemia da Covid-19, a 
indústria cultural e turística da vila 
de Yanhu encontrou dificuldades. 
As pessoas da vila Yanhu, que aca-
baram de experimentar a alegria do 
sucesso, ficaram confusas nova-
mente por um tempo.

“Os pais perderam suas redes de 
pesca e as moveram do lago para a 
costa; os jovens se conectaram à in-
ternet e caminharam da costa para a 
internet.” Liu Debao, secretário do 
comitê do partido da aldeia, ponde-
rou que se houvesse poucos turis-
tas offline, eles trabalhariam com as 
vendas online; mesmo se todos não 
tiverem experiência, basta pedir ao 
professor para ensinar.

Com a ajuda de professores da 
Universidade Profissional de Yan-
gzhou, a vila abriu uma conta pública 
de Wechat e uma loja online, estabe-
leceu uma empresa de turismo cultu-
ral e montou uma equipe de webcast 
ao vivo para ensinar pratos de pes-
cadores e trazer especialidades locais 
online. Como resultado, a vila de Ya-
nhu iniciou seu segundo empreendi-
mento comercial.

A história da cultura pesqueira se 
combina com os produtos agrícolas 
sazonais – os produtos locais da Vila 
Yanhu começaram a se tornar pop-

ulares na internet. Os ovos de pato 
invendáveis de Liu Deyu venderam 
mais de 100 mil unidades de uma vez; 
os agricultores também tomaram a 
iniciativa de entregar camarão, bolin-
hos de peixe, ganso salgado e outros 
produtos agrícolas em sua porta.

Liu Liu disse que os velhos pesca-
dores qualificados também enviam 
sachês artesanais, tecelagem de bam-
bu e outros produtos culturais e cria-
tivos, solicitando ajuda da equipe de 
transmissão ao vivo nas vendas.

Os turistas entraram na vila se-
guindo o cabo da rede, e o turismo 

da vila de pescadores prosperou no-
vamente. Meio mês antes do Festival 
de Qingming, a casa de família de Liu 
Liu foi reservada online.

A vila “recebeu 50 mil turistas este 
ano, e espera-se que a receita anual 
do turismo chegue a 16 milhões de 
yuans (R$ 12,5 milhões)”, segundo 
Liu Debao. A vila Yanhu está criando 
várias formas de turismo rural, e o 
caminho para uma sociedade próspe-
ra está se tornando mais estável.

Por He Cong e Yao Xueqing, repórteres do 
Diário do Povo

As pescadoras de Yanhu apresentam produtos especiais 
da vila em transmissão ao vivo

Foto: Zhuang Wenbin / Diário do Povo Online
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SR SÃO PAULO CINEMAS S.A.
CNPJ 04.006.465/0001-00
COMPANHIA FECHADA
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação dos Senhores as Demons-
trações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2020. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019

Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5  34 143
Títulos e valores mobiliários 5  30 796
Contas a receber 6  83 295
Estoques  94 136
Tributos a recuperar  382 289
Partes relacionadas 9  19 10
Outros ativos circulantes  53 279

Total do ativo circulante  695 1.948
Não circulante

Depósitos judiciais  41 83
Impostos e contribuições sociais diferidos  16 20
Imobilizado 7  1.013 1.500
Ativo de direito de uso 8  28 14
Intangível  17 23

Total do ativo não circulante  1.115 1.640
Total do ativo 1.810 3.588
Passivo
Circulante

Empréstimos e financiamentos  530 20
Passivo de arrendamento 8  29 14
Contas a pagar 10  146 478
Partes relacionadas 9  22 38
Impostos e contribuições a recolher 11  11 233
Obrigações sociais e trabalhistas  80 96
Receita diferida 12  9 164
Outros passivos circulantes  53 1

Total do passivo circulante  880 1.044
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 15 34
Provisão para contingências 13  47 58

Total do passivo não circulante  62 92
Patrimônio líquido 14

Capital  1.000 1.000
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)  (132) 1.452

Total do patrimônio líquido  868 2.452
Total do passivo e patrimônio líquido 1.810 3.588

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 15  2.709 12.897
Custo dos serviços prestados e das mercadorias 

vendidas 16  (3.516) (9.375)
Lucro (prejuízo) bruto  (807) 3.522
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas 17  (199) (718)
Outras 18  (70) 739

Resultado antes do resultado financeiro (1.076) 3.543
Receitas financeiras 19  12 342
Despesas financeiras 19  (16) (6)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 

contribuição social  (1.080) 3.879
Imposto de renda e contribuição social 11 (4) (1.027)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.084) 2.852
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.084) 2.852
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente (1.084) 2.852

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Nota
Capital 
social

Reserva 
legal

Dividen-
dos adi-
cionais 
propos-

tos

Lucros 
(preju-

ízos) 
acumu-

lados

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2018 1.000 200 827 - 2.027
Lucro líquido do exercício - - - 2.852 2.852
Distribuição de lucros 14 - - (827) (1.600) (2.427)
Retenção de lucros 14 - - 1.252 (1.252) -
Saldos em 31/12/2019 1.000 200 1.252 - 2.452
Prejuízo líquido do exercício - - - (1.084) (1.084)
Distribuição de lucros 14 - - (500) (500)
Absorção de prejuízos 14 - - (752) 752 -
Saldos em 31/12/2020 1.000 200 - (332) 868

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
 contribuição social  (1.080) 3.879
  Ajustes por
   Depreciação e amortização  524 422
   Provisão para contingências  (11) 30
   Perda por baixa de bens do ativo imobilizado baixados  - 4
   Receita PIS e Cofins - Créditos extemporâneos  (155) (244)
   Juros e encargos financeiros  16 3

(706) 4.094
Redução (aumento) nos ativos e passivos
   Contas a receber  212 44
   Partes relacionadas  (25) 8
   Estoque  42 (14)
   Tributos a recuperar  66 (10)
   Outros ativos  269 (66)
   Contas a pagar  (332) (85)
   Receita diferida  (155) (348)
   Imposto de renda e contribuição social pagos  (255) (1.090)
   Outros passivos  65 15
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
 operacionais  (819) 2.548
Fluxo de caixa das atividades de investimento
   Aquisições de imobilizado e intangível  (3) (351)
   Redução no saldo de títulos e valores mobiliários  766 9
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  763 (342)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
   Captação de empréstimos e financiamentos  500 59
   Pagamento de empréstimos e financiamentos  (23) (6)
   Pagamento de arrendamento - CPC 06  (30) (30)
   Dividendos pagos  (500) (2.427)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (53) (2.404)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (109) (198)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  143 341
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  34 143

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A SR São Paulo Cinemas S.A. (“Cia.”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na Praça Mahatma Gandhi, 02, RJ/RJ. Atua 
na área cinematográfica através da exploração, exibição e programação de filmes 
cinematográficos e, em complemento às atividades de entretenimento, explora 
também a comercialização de comestíveis (“bomboniere”) e a veiculação publicitá-
ria nas salas de exibição. A Cia. possui 6 salas cinematográficas em São Paulo. No 
encerramento do exercício findo em 31/12/2020, a Sociedade apresenta capital 
circulante líquido negativo no montante de R$ 185. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da prepa-
ração destas demonstrações financeiras pela Administração aconteceu em 
30/04/2021. Desta forma, estas demonstrações financeiras consideram os eventos 
subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. As 
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 foram 
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pro-
nunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (“CPC”) e as diretrizes emanadas da legislação societária brasileira. 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de premissas e estima-
tivas por parte da Administração da Cia. que impactam os saldos ativos e passivos. 
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas rela-
cionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente 
podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de julgamen-
to e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as demonstrações finan-
ceiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registra-
dos nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas periodicamente, 
em prazo não superior a um ano. As demonstrações financeiras foram preparadas 
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos 
ativos financeiros (mensurados pelo valor justo). 3. Resumo das principais políticas 
contábeis: a) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julga-
mentos: A preparação das demonstrações financeiras da Cia. requer que a Admi-
nistração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações 
de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, 
a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que 
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em 
períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida útil dos ativos imobilizado e intan-
gível - A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera 
a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de 
suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado consumidor 
podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. Arrendamentos - A Cia. 
tendo como base a norma CPC 06 – R2 aplicou o modelo de contabilização de ar-
rendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrenda-
mentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrenda-
mentos de ativo de baixo valor. A Cia. remensura seu passivo de arrendamento em 
razão de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), 
para refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente 
levados contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor recuperável de 
ativos não financeiros - A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias eco-
nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil lí-
quido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um 
ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior 
entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Cia. a avaliação consi-
derou seu complexo cinematográfico como unidade geradora de caixa. Na estima-
tiva do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que 
reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. O valor 
líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de 
venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras 
e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não 
há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, 
ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Provisões para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas - A Cia. está sujeita a reivindicações legais, 
cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades 
de seus negócios. A Cia. registrou provisões, as quais envolvem considerável julga-
mento por parte da Administração, como resultado de um acontecimento passado, 
é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja ne-
cessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do 
montante dessa obrigação. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem 
diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da provisão para contingências 
estão descritos na Nota 13. b) Ativos e passivos financeiros - Ativos financeiros: 
Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três 
categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros re-
sultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A 
classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das carac-
terísticas dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão 
destes ativos financeiros. A Cia. apresenta os instrumentos financeiros da seguinte 
forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para 
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao 
valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resulta-
do. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo 
amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e 
gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” 
sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instru-
mento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de 
juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto 
para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) 
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O modelo de 
perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortiza-
do ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de 
investimentos em instrumentos patrimoniais. A Cia. não identificou perdas (“impair-
ment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos finan-
ceiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direi-
tos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a 
um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação 
que seja criada ou retida pela Cia. em tais ativos financeiros transferidos é reconhe-
cida como um ativo ou passivo separado. Passivos financeiros: são classificados 
como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação 
ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros 
(incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. c) Estoques - Estão substancialmente representados por 
itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e são avaliados ao 
custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, forma-
ção ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas 
pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica desses 
bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum bene-
fício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido 
da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração dos resultados, 
no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os 
métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajusta-
dos de forma prospectiva, quando for o caso. e) Provisão para recuperação de ativos 
- A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o obje-
tivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão no resultado do exercício para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo 

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

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Receitas 
com 

venda de 
ingres-

sos

Recei-
tas 

com 
bombo-

niere

Recei-
tas com 
publici-

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

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

Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS 5% - -
Imposto sobre circulação de mercadoria ICMS - 3,2% -
A Cia. adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS. Tais 
tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente com o ISS, 
reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados. A tributação 
sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), compreen-
dendo os impostos correntes e diferidos, que são calculados com base nos resultados 
tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas datas dos balanços, 
sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre o lucro contábil ajustado (15% 
sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem 
R$240 no período de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro 
contábil ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente não 
dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas 
para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários di-
feridos. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líqui-
dos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações finan-
ceiras. j) Demonstrações dos fluxos de caixa - Foram preparadas pelo método indi-
reto e estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) - 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. k) Arrendamentos - A Cia. avalia, na data de 
início do contrato de aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou 
seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por 
um período de tempo em troca de contraprestação. A Cia. como arrendatária aplica 
uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrenda-
mentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de 
baixo valor. A Cia. reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamen-
tos 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 subjacen-
te 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 recu-
perável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamen-
to. 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 estima-
da dos ativos. Os contratos de arrendamento da Cia. compreendem equipamentos 
de exibição com duração até 5 anos. 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 arrendamen-
to. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substan-
cialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a rece-
ber, 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 razo-
avelmente 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 arrenda-
mento, 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 modifi-
cação, 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 arren-
damentos 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 arren-
damento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconheci-
dos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. l) Normas 
e interpretações novas e revisadas: aplicadas a partir de 01/01/2020: • Revisão no 
CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. • Revisão no CPC 06 
(R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Con-
tratos de Arrendamento. • Revisão no CPC 15 (R1): Definição de negócios. • Revisão 
no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material. • Revisão no CPC 38, CPC 40 (R1) 
e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência. Essas alterações não tiveram 
impacto nas demonstrações financeiras da Cia.. m) Normas emitidas, mas ainda não 
vigentes - As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em 
vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Cia., estão descritas 
a seguir. A Cia. pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, 
se cabível, quando entrarem em vigor. • IFRS 17 - Contratos de seguro. • Alterações 
ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Não é espe-
rado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações fi-
nanceiras da Cia.. 4. Impactos da COVID-19: A partir do final de 2019, o vírus da 
COVID-19 se espalhou pelo mundo e, em março de 2020, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) declarou a pandemia dessa doença. Desde o início da pandemia, 
a Cia. tem adotado diversas medidas de precaução em todas as suas áreas para 
reduzir a exposição de seus colaboradores e garantir a continuidade de seus negócios. 

A Cia. está seguindo todas as orientações de prevenção da pandemia da Covid-19 
divulgadas pelos órgãos de saúde competentes. Neste sentido, a Cia. adotou uma 
série de medidas para mitigar o risco de transmissão nos locais de trabalho, tais  como 
a verificação da temperatura na entrada da empresa, suspensão de visitas externas, 
implantação de um programa de divulgação de informações relevantes sobre a 
prevenção e proteção em relação a COVID-19, reforço na higienização de todas as  
instalações sanitárias e dos postos de trabalho, proibição de toda e qualquer tipo de 
aglomerações, suspensão de reuniões presenciais, dando preferência por aquelas 
a distância (virtuais), obrigatoriedade do uso de mascaras individuais, fornecidas pela 
empresa, disponibilização de álcool 70% em  gel em todas as dependências da 
empresa e em suas salas de exibição, implementação de teste de controle PCR para 
aqueles funcionários que apresentam sintomas, bem como rotina no processo de 
seleção e admissão. A Cia. acompanha diariamente a evolução do cenário de pan-
demia e os impactos que essa situação traz para as rotinas dos colaboradores, suas 
famílias e, também, para o negócio. A Cia. avalia permanentemente os efeitos cau-
sados pela COVID-19 em seus negócios, uma vez que, principalmente a partir do 2º. 
trimestre de 2020, as atividades econômicas no Brasil foram reduzidas drasticamen-
te, tendo sido impostas restrições e medidas de distanciamento social com a finali-
dade de reduzir a circulação do vírus. A atividade econômica da Cia. está diretamen-
te ligada à indústria cinematográfica com a exibição de filmes no mercado interno. A 
determinação pelas autoridades municipais do completo fechamento dos cinemas 
de nossa rede, por longos períodos, seguido de redução significativa da capacidade 
de presença do público, após a reabertura, mesmo com a flexibilização dessas 
restrições pelas autoridades a partir do 3º. trimestre, a Cia. sofreu impactos significa-
tivos em seus negócios, no exercício. A Cia. estabeleceu diversas estratégias para 
o enfrentamento da crise financeira, entre os quais podemos destacar: • Renegocia-
ção dos contratos com principais fornecedores da Cia., incluindo aluguel no shopping; 
• Suspensão de contratos não essenciais pelo período em que a unidade permane-
ceu fechada; • Adesão parcial a Lei 14.020/2020 lançadas pelo Governo Federal para 
manutenção de emprego e renda; • Adesão a postergação de encargos conforme 
Portaria ME nº 150, de 07/04/2020; • Obtenção de linhas de crédito em instituições 
bancárias privadas para suporte ao caixa. Os riscos decorrentes de surtos de doen-
ças e epidemias de saúde, notadamente aqueles oriundos da epidemia provocada 
pelo Sars-CoV-2 indicam um novo arrefecimento da perspectiva de melhora nas 
condições econômicas no Brasil que podem, entre outras consequências: (i) impac-
tar negativamente na demanda interna por exibições cinematográficas; (ii) tornar 
mais difícil ou oneroso a obtenção de financiamento para as operações; e (iii) preju-
dicar a condição financeira de clientes e fornecedores. A Cia. avaliou os efeitos que 
têm relação com seus negócios e suas estimativas contábeis, acarretando ajustes 
de estimativas contábeis que produzissem efeitos significativos nos negócios da Cia. 
e consequentemente em sua posição patrimonial e financeira.
5. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários:

2020 2019
Caixa e bancos 34 143
Aplicações financeiras 30 796

64 939
Caixa e equivalentes de caixa 34 143
Títulos e valores mobiliários 30 796
As aplicações financeiras referem-se a fundo de investimento não exclusivo, emiti-
das por instituições financeiras de primeira linha. 6. Contas a receber:

2020 2019
Serviço de publicidade 9 30
Cartão de crédito, débito e Internet 9 243
Demais contas a receber 64 39
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (17)

83 295
O saldo do contas a receber em 31/12/2020 possui vencimento até 90 dias.
7. Imobilizado:

Taxas 
anuais de 
deprecia-

ção

2019 Movimentação do ano 2020

Líqui-
do

Aquisi-
ção

Deprecia-
ção

Líqui-
do

Móveis e utensílios 10% 462 2  (98)  366 
Máquinas e equipamentos 10% 237 -  (55)  182 
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros (*) 801 -  (336)  465 

1.500 2  (489)  1.013 
Taxas 

anuais de 
deprecia-

ção

2018 Movimentação do ano 2019

Líqui-
do

Aquisi-
ção Baixa

Depre-
ciação

Líqui-
do

Móveis e utensílios 10% 476 89 - (103) 462
Máquinas e equipamentos 10% 158 167 (4) (84) 237
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros (*) 909 92 - (200) 801

1.543 348 (4) (387) 1.500
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos cinemas. 
Em 31/12/2020 e 2019, 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 31/12/2020 
e2019, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em seus 
ativos imobilizados. 8. Arrendamento financeiro: A Cia. possui contratos de arrenda-
mento 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: foram mensurados pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do 
passivo de arrendamentos.

Direito de Uso

Adoção 
inicial CPC 

06 (R2)
Depre-
ciação 31/12/2019

Acrés-
cimo

Depre-
ciação 31/12/2020

Equipamentos 
(Não Circulante) 42 (28) 14 42 (28) 28
Passivo de arrendamento: foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos 
futuros.

Passivo de Arrendamento
Saldo em 

31/12/2019
Acrés-
cimo

Juros 
do perí-

odo

Contra-
prestação 

paga 31/12/2020
Equipamentos (Circulante) 14 42 3 (30) 29

Passivo de Arrendamento
Adoção inicial 
CPC 06 (R2)

Juros do 
período

Contrapres-
tação paga 31/12/2019

Equipamentos (Circulante) 42 2 (30) 14
9. Partes relacionadas:

2020 2019
Conta corrente
Empresa Cinemas São Luiz S.A. 19 10
Contas a pagar
Empresa Cinemas São Luiz S.A. (22) (38)
Total (3) (28)
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:

2020 2019
Receita Despesa Receita Despesa

Empresa Cinemas São Luiz S.A.
 (prestação de serviços administrativos) - (122) - (581)
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. Remuneração 
da administração: A remuneração dos administradores, responsáveis pelo planeja-
mento, direção e controle das atividades da Cia., está composta por honorários, no 
montante de R$ 6 no exercício findo em 31/12/2020 (R$36 em 31/12/2019). A Cia. 
não concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de traba-
lho ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados.
10. Contas a pagar:

2020 2019
Fornecedores de filmes 42 236
Aluguéis a pagar 6 105
Fornecedores de mercadorias para revenda 6 52
Outras contas a pagar 92 85

146 478
11. Impostos e contribuições a recolher:

2020 2019
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro - 104
Cofins 5 69
ISS 2 33
PIS 1 15
Outros 3 12
 11 233
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Imposto de renda e contribuição social - resultados
2020 2019

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (1.080) 3.879
Alíquota nominal 34% 34%

- 1.319
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil
Adição de despesas e custos não dedutíveis - 29
Compensação de prejuízo fiscal - (246)
Exclusão referente provisão adicionada em período anterior - (12)
Contingências 4 (20)
Outros - (43)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva 4 1.027
Imposto de renda e contribuição social diferido 4 (20)
Imposto de renda e contribuição social corrente - 1.047

4 1.027
Alíquota efetiva - % - 27%
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de con-
tribuição 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 tempo-
rárias. 12. Receita diferida:

2020 2019
Veiculação de marcas (a) - 148
Receita antecipada de publicidade (b) 9 12
Venda antecipada de ingressos - 4
Passivo circulante 9 164
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a recebimen-
tos 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. O contrato encerrou em 2020. (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 judi-
ciais 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$47 de provisão para contingências em 31/12/2020(R$58em 
31/12/2019), refere-se a contingências trabalhistas. Adicionalmente, com base na 
avaliação dos consultores jurídicos, a Cia. não possui processos considerados como 
possíveis perdas em 31/12/2020 e, portanto, nenhuma provisão foi reconhecida 
(R$53 em 31/12/2019).

Movimentação
Saldo em 31/12/2018 28
Adições 30
Saldo em 31/12/2019 58
Baixa (29)
Adições 18
Saldo em 31/12/2020 47
14. Patrimônio líquido: Em 31/12/2020 e 2019,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:

2020 e 2019
Quantidade de ações %

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

11.800 100

a) Reserva legal: 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 
31/12/2020 pode ser assim demonstrado:

2020 2019
Lucro líquido do exercício (base de cálculo dos dividendos) - 2.852
Dividendo obrigatório (25%) - 713
Dividendo adicional proposto - 2.139
Em 2020 a Cia. distribuiu lucros adicionais propostos. As distribuições são realizadas 
quando apurada a existência de recursos financeiros disponíveis.

2020 2019
Dividendo adicional proposto em 2018 - 827
Dividendo adicional proposto em 2019 - 2.139

- 2.966
Distribuição no ano em curso proveniente de saldo de reserva (500) (1.714)
Absorção de prejuízos (752) -
Lucros disponíveis - 1.252
15. Receita operacional, líquida:

2020 2019
Receita bruta

Bilheteria 2.157 9.935
Venda de mercadorias 658 3.140
Veiculação de publicidade 264 1.429
Eventos 13 203

3.092 14.707
Impostos sobre receitas e outras deduções (383) (1.810)

2.709 12.897
16. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:

2020 2019
Locação de filmes 823 4.051
Aluguel, condomínio e taxas 738 2.096
Salários, encargos e benefícios 782 1.180
Depreciação e amortização (*) 487 385
Manutenção 294 637
Custo das mercadorias vendidas (*) 130 546
Concessionárias de serviços públicos 170 401
Direitos autorais 18 71
Anúncio na mídia 4 8
Outros 70 -

3.516 9.375
(*) Apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
17. Despesas gerais e administrativas:

2020 2019
Serviços prestados 149 629
Editais e publicações 33 32
Honorários de diretoria 6 36
Outras despesas administrativas 11 21

199 718
18. Outras receitas (despesas) operacionais:

2020 2019
Recuperação de créditos de PIS e Cofins (*) - 570
Créditos extemporâneos de PIS e Cofins (**) - 210
Serviço com consultoria (24) -
Outras receitas (despesas) operacionais (46) (41)

(70) 739
(*) A Cia. obteve restituição de valores pagos a maior de PIS e Cofins não cumula-
tivo, sendo que os valores foram homologados pela Receita Federal. A atualização 
monetária está sendo apresentada na linha de resultado financeiros. Líquido de 
serviço com consultoria. (**) A Cia. refez as apurações de créditos de PIS e Cofins não 
cumulativo dos anos anteriores(2017 e 2019), incluindo os créditos que não tinham 
sido aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo a 

receita extemporânea. 19. Receitas (despesas) financeiras:
2020 2019

Despesas financeiras
Juros (15) (2)
Juros de arrendamento (CPC-06) (1) (2)
IOF - (2)

(16) (6)
Receitas financeiras

Rendimento de aplicação financeira 11 59
Descontos 1 1
Juros - 1
Atualização - PIS e Cofins - 281

12 342
Resultado financeiro (4) 336
20. Instrumentos financeiros: são administrados por meio de estratégias operacio-
nais, 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. Den-
tre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da Cia., 
destacam-se: 20.1. 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 de-
partamento 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 indeniza-
ção em 31/12/2020

Riscos operacionais (compreensivo empresarial) 9.000
22. Compromissos: A Cia. possui compromissos assumidos com terceiros referentes 
à locação de imóvel. No exercício findo em 31/12/2020, as despesas de aluguéis, 
totalizaram R$361 (R$1.740 no exercício findo em 31/12/2019), e o saldo dos aluguéis 
a pagar em 31/12/ 2020 é de R$6 (R$105em 31/12/2019). O contrato de locação 
da unidade localizada em shopping center, prevê uma despesa de aluguel variável, 
incidente sobre as vendas. O contrato tem prazo final em09/2023. 23. Eventos 
subsequentes: Considerando os contínuos impactos da atual crise pandêmica do 
COVID-19, a Cia. adotou a seguinte estratégia: • Adesão parcial a MP 1.045/2021 
lançadas pelo Governo Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão a 
MP 1046/2021 para parcelamento de FGTS; • Obtenção de linha de crédito no banco 
Santander no valor de R$ 1.500 (modalidade Capital de giro, encargos semestrais 
à taxa de 4,96%a.a. + CDI, vencimento do principal em cota única em 07/2022).
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

Recurso junto ao Cade 
contra venda da RLAM 

Vale muda valor final  
dos dividendos por ação

A Vale informa, em con-
tinuidade ao Fato Relevante 
divulgado em 17 de junho, 
que houve alteração do nú-
mero de ações em circulação 
da mineradora em função do 
programa de recompra de 
ações ordinárias anunciado 
em 1 de abril. Dessa forma, 
o valor final dos dividendos 
por ação, para pagamento em 
30 de junho de 2021, passou 
a ser no valor bruto de R$ 
2,1896700641 por ação, na 
forma de dividendos. O valor 
bruto dos dividendos, divul-
gado no Fato Relevante ante-
rior, era de R$ 2,177096137 
por ação, o que corresponde à 
uma diferença de 0,577555% 
(R$ 0,012573927).

O pagamento da remune-

ração ocorrerá em 30 de ju-
nho de 2021 e os acionistas 
terão direito ao pagamento, 
conforme a seguir: 1) A data 
de corte para os detentores 
de de American Depositary 
Receipts negociados na New 
York Stock Exchange será no 
dia 25 de junho de 2021; 2) 
As ações da Vale serão nego-
ciadas ex-dividendo na B3 e 
na NYSE a partir de 24 de 
junho de 2021; 3) Os titula-
res de ADRs receberão o pa-
gamento através do Citibank 
N.A., agente depositário dos 
ADRs, a partir de 08 de julho 
de 2021. Segundo a compa-
nhia, as demais datas e infor-
mações do Fato Relevante 
de 17 de junho permanecem 
inalteradas.

CVM cancela registro  
da Fibam Cia. Industrrial

A Superintendência de 
Relações com Empresas 
(SEP) da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) 
cancelou de ofício o registro 
da companhia aberta Fibam 
Cia Industrial, sediada em 
São Paulo, em recuperação 
judicial. A empresa é fabri-
cante de peças e acessórios 
para veículos automotores.

Atualmente a empresa 
responde na justiça por cer-
ca de 190 ações trabalhistas 
e decretou falência em de-
zembro de 2018, sem quitar 
as dívidas trabalhistas.

No terceiro trimestre 
daquele ano, a companhia 
reportou um prejuízo lí-
quido de R$ 2,58 milhões, 
valor 72,91% menor que o 
prejuízo líquido de R$ 9,54 
milhões apurado no mesmo 

período do ano anterior. 
Na comparação com o 2º 
trimestre de 2018 (prejuízo 
líquido de R$ 1,52 milhão), 
houve um crescimento de 
70,34% nas perdas da em-
presa.

A CVM disse que, após o 
cancelamento do registro, a 
companhia aberta não pode 
ter os valores mobiliários 
por ela emitidos admitidos 
à negociação em merca-
dos regulamentados, quais 
sejam, balcão organizado, 
bolsa ou balcão não orga-
nizado. O cancelamento de 
ofício do registro não exime 
a companhia, seus controla-
dores e administradores de 
responsabilidade decorren-
te das eventuais infrações 
cometidas antes do cancela-
mento do registro. 

O Sindicato dos 
Petroleiros da 
Bahia (Sindipe-

troBahia), filiado à Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), entrou com recur-
so contra decisão do Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
que autorizou, em 9 de ju-
nho, a venda da Refinaria 
Landulpho Alves (RLAM) 
pela Petrobras ao fundo 
de investimentos árabe 
Mubadala. O recurso foi 
protocolado nesta quarta-
feira (23). A notícia foi di-
vulgada nesta quinta-feira 
pela FUP.

O recurso sustenta que 
órgão de defesa da concor-
rência não considerou que 
venda da planta vai gerar 
monopólio privado. A FUP 
também debate com par-
lamentares e governos do 
estado da Bahia e de cida-
des do entorno da RLAM a 
responsabilização sobre os 
passivos ambientais e so-
ciais da refinaria. A venda, 
por US$ 1,65 bilhão, foi co-
municada ao Cade em me-
ados de maio e representa 
o primeiro desinvestimento 
da estatal no segmento de 
refino, como parte de um 
acordo feito com o órgão 
para quebrar o monopólio 
de décadas da estatal no se-
tor.

Segundo o advogado 
Ângelo Remédio, da Ad-
vocacia Garcez, que repre-
senta o sindicato na ação, 
após a decisão do Cade 
sobre a venda da refina-
ria baiana havia prazo de 

15 dias para recorrer. “In-
gressamos com recurso de 
terceiro interessado, plei-
teando que esta decisão 
seja revista e a privatização 
declarada ilegal”, diz ele. 
Um dos argumentos do 
recurso é de que o órgão 
de defesa da concorrência 
teria ignorado o fato de a 
venda da RLAM acarretar 
a formação de um mono-
pólio privado, “podendo 
gerar graves consequên-
cias ao mercado consu-
midor regional”. Remédio 
explica que a ação mostra 
que a venda da refinaria 
fará com que o mesmo 
agente econômico priva-
do seja responsável pelo 
refino de petróleo e pela 
distribuição de seus deri-
vados. “Este fato poderá 
gerar aumento do preço 
de combustíveis. Necessá-
rio, portanto, que o Cade 
reveja seu posicionamen-
to”, afirma. 

Falhas

Para o coordenador ge-
ral da FUP, Deyvid Bace-
lar, o Cade falhou duas ve-
zes: ao obrigar a Petrobras 
a se desfazer de refinarias 
e, depois disso, ao não 
considerar a concentração 
econômica que a venda da 
RLAM irá provocar. “O 
Cade praticamente legiti-
mou, num prazo apertado, 
a venda da RLAM e seus 
terminais com valores bai-
xos, e promovendo o que 
deveria combater: a con-
centração do mercado de 

derivados num monopólio 
regional privado. Com is-
so, os preços dos combus-
tíveis vão subir ainda mais, 
com o piso na política de 
Preços de Paridade de Im-
portação (PPI) e a possibi-
lidade de faltar derivados 
no Nordeste”. 

Bacelar participou da 
audiência pública realiza-
da na terça-feira (22/6) na 
Assembleia Legislativa da 
Bahia (Alba) com parla-
mentares e representantes 
dos governos do estado 
da Bahia e de prefeituras 
do entorno da RLAM pa-
ra discutir os impactos e 
responsabilidades sociais 
e ambientais das ativida-
des desenvolvidas pela re-
finaria e as obrigações do 
fundo Mubalada perante 
os passivos já existentes e 
as futuras atividades que 
serão desenvolvidas pela 
refinaria sob o novo co-
mando. 

“Quem ficará responsá-
vel pelos passivos socio-
ambientais?”, questionou o 
coordenador geral da FUP, 
destacando que, até o mo-
mento, a Petrobrás não se 
manifestou a respeito. Cria-
da em 1950, a RLAM é a 
primeira refinaria do país, 
responsável por importan-
te transformação econômi-
ca na Bahia. Entretanto, a 
unidade também provocou 
profundos impactos socio-
ambientais, com prejuízos à 
biodiversidade, à qualidade 
de vida e à subsistência das 
populações dos municípios 
de seu entorno. 

Processo investigativo

No entender de Bace-
lar, é preciso instalar um 
processo investigativo pa-
ra apurar o que está acon-
tecendo. “Na privatiza-
ção da Vale do Rio Doce, 
com o desastre gigantesco 
ocorrido em Brumadinho, 
ninguém foi responsabili-
zado pelos danos sofridos 
pelos trabalhadores e po-
pulação local”, alertou. O 
coordenador geral da FUP 
reforçou a falta de transpa-
rência de todo o processo 
de privatização da RLAM, 
terminais e dutos. “Pre-
cisamos garantir a ampla 
transparência do negócio 
fechado entre Petrobrás e 
Mubadala. É inadmissível 
que nada desse contrato de 
compra e venda seja com-
partilhado com o público 
afetado pela transferência. 
Os passivos ambientais, 
por exemplo, precisam ser 
apresentados em relação a 
todas as cidades onde pas-
sam os dutos inclusos no 
contrato de compra e ven-
da”, ressaltou. 

A RLAM é a primeira de 
uma lista de oito refinarias a 
serem privatizadas pela Pe-
trobrás. Embora aprovada 
pelo Conselho de Adminis-
tração da estatal em 25 de 
março – durante a gestão 
de Roberto Castello Bran-
co, demitido da presidência 
da companhia –, a operação 
de venda ainda não foi con-
cluída. Várias ações contra 
o negócio correm na Justiça 
e em outras instâncias.
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Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação dos Senhores as Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2020. A Administração. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras (em milhares de reais, exce-
to quando indicado de outra forma): 1. Contexto operacional: A SR Rio de Janei-
ro Cinemas S.A.(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na Praça Mahatma Gandhi no 02, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio 
de Janeiro. A Companhia atua na área cinematográfica através da exploração, exi-
bição e programação de filmes cinematográficos e, em complemento às atividades 
de entretenimento, explora também a comercialização de comestíveis (bombonieres) 
e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A Companhia possui 14 salas cine-
matográficas no Rio de Janeiro. No encerramento do exercício findo em 31/12/2020, 
a Companhia apresentou capital circulante líquido negativo nos montantes de 
R$2.155. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: A 
autorização para conclusão da preparação destas demonstrações financeiras pela 
Administração aconteceu em 30/04/2021. Desta forma, estas demonstrações finan-
ceiras consideram os eventos subsequentes que pudessem ter efeito sobre as 
mesmas até a referida data. As demonstrações financeiras para os exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019da Companhia foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as diretrizes 
emanadas da legislação societária brasileira. A preparação das demonstrações fi-
nanceiras requer o uso de premissas e estimativas por parte da Administração da 
Companhia que impactam os saldos ativos e passivos. Como o julgamento da Ad-
ministração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de 
eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estima-
tivas. As áreas que envolvem maior nível de julgamento e/ou o uso de estimativas e 
premissas relevantes para as demonstrações financeiras estão divulgadas na Nota 
3.a. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financei-
ras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Com-
panhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior 
a um ano. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histó-
rico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos financeiros (men-
surados pelo valor justo). 3. Resumo das principais políticas contábeis: a) Julgamen-
tos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos: A preparação 
das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza 
relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram 
um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. Estimativas e premissas - Vida útil dos ativos imobilizado e intangível: A 
depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a melhor 
estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas ope-
rações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado consumidor podem re-
querer a revisão dessas estimativas de vida útil. Arrendamentos: A companhia tendo 
como base a norma CPC 06 - R2 aplicou o modelo de contabilização de arrenda-
mentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos 
de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de 
ativo de baixo valor. A companhia remensura seu passivo de arrendamento em razão 
de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), para 
refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente levados 
contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido ex-
ceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de 
determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor 
em uso e o valor líquido de venda. No caso da Companhia a avaliação considerou 
cada um dos seus complexos cinematográficos como unidade geradora de caixa. 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos im-
postos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade geradora de 
caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em 
contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes 
conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, 
ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um 
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia está sujeita a 
reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso 
normal das atividades de seus negócios. A Companhia registrou provisões, as quais 
envolvem considerável julgamento por parte da Administração que, como resultado 
de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo 
benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa 
razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A Companhia também está 
sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém 
do curso normal das atividades de seus negócios. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões 
são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os 
resultados reais podem diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da pro-
visão para contingências estão descritos na Nota 14. b) Ativos e passivos financeiros 
- Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são 
classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do 
resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial 
depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio 
para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta os instrumentos 
financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resul-
tado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos 
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obriga-
toriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que 
não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor 
justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é 
classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusiva-
mente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da apli-
cação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reco-
nhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros (impairment) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimo-
niais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos 
exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimen-
to) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimen-
to dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na 
qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financei-
ro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia 
em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo se-
parado. Passivos financeiros: são classificados como ao valor justo por meio do 
resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por 
meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são 
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. c) 
Estoques - Os estoques estão substancialmente representados por itens de bom-
boniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e são avaliados ao custo médio 
de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou cons-
trução, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método 
linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica desses bens. Um 
item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econô-
mico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante 
da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda 
e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício 
em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de 
depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma 
prospectiva, quando for o caso. e) Intangível - Os ativos intangíveis compreendem 
basicamente, direitos de uso de softwares e implantação de sistemas e módulos. 

Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5  201 780
Títulos e valores mobiliários 5  60 1.158
Contas a receber 6  335 1.084
Estoques  215 328
Tributos a recuperar  903 337
Partes relacionadas 10  28 70
Outros ativos circulantes  109 437

Total do ativo circulante  1.851 4.194
Não circulante

Depósito judicial  222 127
Impostos e contribuições sociais diferidos  319 189
Imobilizado 7  4.995 6.249
Ativo de direito de uso 9  6.142 7.473
Intangível 8  32 52

Total do ativo não circulante 11.710 14.090
Total do ativo 13.561 18.284
Passivo
Circulante

Empréstimos e financiamentos  1.261 56
Passivo de arrendamento 9  1.546 1.449
Contas a pagar 10  557 1.591
Partes relacionadas 11  73 128
Impostos e contribuições a recolher 12  52 539
Obrigações sociais e trabalhistas  256 272
Receita diferida 13  117 491
Outros passivos circulantes  144 3

Total do passivo circulante  4.006 4.529
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  42 98
Passivo de arrendamento 9  5.220 6.392
Provisão para contingências 14  182 182
Total do passivo não circulante  5.444 6.672
Patrimônio líquido 15

Capital  5.000 5.000
Reserva de capital  769 769
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)  (1.658) 1.314

Total do patrimônio líquido  4.111 7.083
Total do passivo e patrimônio líquido 13.561 18.284

Balanço patrimonial (em milhares de reais) Demonstração do resultado (em milhares de reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 16 9.009 36.787
Custo dos serviços prestados e das mercadorias 
vendidas 17 (9.722) (27.079)
Lucro (prejuízo) bruto (713) 9.708
Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas 18  (2.122) (1.910)
Outras 19  630 608

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro  (2.205) 8.406
Receitas financeiras 20  257 278
Despesas financeiras 20  (854) (934)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social (2.802) 7.750
Imposto de renda e contribuição social 12 130 (2.566)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (2.672) 5.184

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
2020 2019

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (2.672) 5.184
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente (2.672) 5.184
Demonstração das mutações do patrimônio líquido(em milhares de reais)

Reserva de 
lucros Lucros

Total 
do

Nota
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acumula-
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patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2018 5.000 769 1.000 645 - 7.414
Lucro líqui-
do do exercício - - - - 5.184 5.184
Dividendos pagos 15 - - - (645) (4.870) (5.515)
Dividendos adicionais 
propostos 15 - - - 314 (314) -
Saldos em 31/12/2019 5.000 769 1.000 314 - 7.083
Prejuízo líquido do 
exercício - - - - (2.672) (2.672)
Dividendos pagos 15 - - - (300)
Absorção de prejuízos 15 - - - (14) 14 -
Saldos em 31/12/2020 5.000 769 1.000 - (2.658) 4.111

Demonstração do fluxo de caixa(em milhares de reais)
2020 2019

Lucro (prejuízo) antes do I.R. e contribuição social (2.802) 7.750
Ajustes por
Depreciação e amortização 2.720 2.639
Provisão para contingências - 135
Perda por baixa de bens do ativo imobilizado baixados - 19
Receita PIS e Cofins - Créditos extemporâneos (676) (213)
Juros e encargos financeiros 41 3
Juros de arrendamento - CPC 06 811 923

Aumento (redução) nos ativos e passivos
Contas a receber  749 (61)
Partes relacionadas  (5) 11
Tributos a recuperar  (20) (162)
Outros ativos  346 285
Contas a pagar  (1.034) (98)
Receita diferida  (374) (775)
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas  (193) 53
Imposto de renda e contribuição social pagos  (180) (2.923)
Outras contas a pagar  141 (30)

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais  (476) 7.556
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível  (39) (873)

Títulos e valores mobiliários  1.098 (542)
Caixa líquido consumido (gerado) pelas atividades de investimento  1.059 (1.415)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos  1.200 168
Pagamento de empréstimos e financiamentos  (92) (17)
Pagamento de arrendamento - CPC 06  (1.962) (1.962)
Dividendos pagos  (308) (5.515)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento  (1.162) (7.326)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (579) (1.185)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 780 1.965
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 201 780

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento 
inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumula-
da e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amor-
tizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas 
indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de 
perda no seu valor recuperável. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo 
intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e 
o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no 
momento da baixa do ativo. f) Provisão para recuperação de ativos - A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar even-
tos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidên-
cias são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é cons-
tituída provisão no resultado do exercício para deterioração ajustando o valor contá-
bil líquido ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo ou de determinada 
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda, quando disponível. O valor líquido de venda é determinado, 
sempre que possível, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no 
preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor 
em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor 
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. g) Outros ativos e 
passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus bene-
fícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data do balanço patrimonial. h) Ajustes a valor presente - Os 
ativos e passivos monetários de circulantes e não circulantes são ajustados pelo seu 
valor presente, e os de curto prazo, somente quando o efeito é considerado relevan-
te em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O ajuste ao valor 
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a 
taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a 
esses ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em confor-
midade com o regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados 
nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do 
método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. Os 
adiantamentos recebidos em dinheiro, classificados como receita diferida, não estão 
sujeitos ao ajuste a valor presente. A Companhia não ajustou seus outros ativos e 
passivos por considerar os efeitos irrelevantes. i) Apuração dos resultados - O resul-
tado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência. • As receitas de serviços são mensuradas com base no valor justo da contra-
prestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 
sobre vendas, sendo registrada no momento da prestação dos serviços. Os valores 
recebidos por publicidade não veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não 
utilizados são registrados como receita diferida. • As receitas com a venda de mer-
cadorias são mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida da 
venda efetiva de alimentos e bebidas, excluindo descontos, abatimentos e impostos 
ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da entrega do produto. • 
As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de 
juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. j) Tributação - As receitas de ser-
viços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquo-
tas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Receitas 
com 

venda 
de in-

gressos

Re-
ceitas 

com 
bom-

boniere

Re-
ceitas 

com 
publi-

cidade
Contribuição para o programa de integração social PIS 1,65% 1,65% 1,65%
Contribuição para o financiamento da seguridade 
social

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

Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS 3% - -
Imposto sobre circulação de mercadoria ICMS - 2% -
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS. 
Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente com o ISS, 
reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados. A tributação 
sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) 
e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), compreendendo os impostos 
correntes e diferidos, que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro 
contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas datas dos balanços, sendo elas: (i) IRPJ, 
calculado à alíquota de 25% sobre o lucro contábil ajustado (15% sobre o lucro tribu-
tável, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no perí-
odo de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil 
ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis 
ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas para apu-
ração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. O 
imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos no 
passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes ante-
cipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações financeiras. 
k) Demonstrações dos fluxos de caixa - Foram preparadas pelo método indireto e 
estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) - Demons-
tração dos Fluxos de Caixa. l) Arrendamentos - A Companhia avalia, na data de início 
do contrato de aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se 
o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um perí-
odo de tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica 
uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrenda-
mentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de 
baixo valor. A Companhia 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 Companhia 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 di-
reito de uso são amortizados linearmente, pelo menor período entre o prazo do ar-
rendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os contratos de arrendamento da 
companhia compreendem equipamentos de exibição e imóveis com duração até 10 
anos. ii - Passivos de arrendamento - Na data de início do arrendamento, a Compa-
nhia 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, paga-
mentos 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 Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrenda-
mento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de 
rescindir a arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento, a Companhia 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 pa-
gamentos 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 Companhia 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 reconhe-
cimento 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 01/01/2020: • Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Fi-

nanceiro. • Revisão no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedi-
dos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento. • Revisão no CPC 15 (R1): 
Definição de negócios. • Revisão no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material. 
• Revisão no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Refe-
rência. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da 
Companhia. n) Normas emitidas, mas ainda não vigentes - As normas e interpretações 
novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das de-
monstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia 
pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, 
quando entrarem em vigor. • IFRS 17 - Contratos de seguro. • Alterações ao IAS 1: 
Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Não é esperado que 
essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da Companhia. 4. Impactos da COVID-19: A partir do final de 2019, o vírus da CO-
VID-19 se espalhou pelo mundo e, em março de 2020, a OMS (Organização Mundial 
da Saúde) declarou a pandemia dessa doença. Desde o início da pandemia, a 
Companhia tem adotado diversas medidas de precaução em todas as suas áreas 
para reduzir a exposição de seus colaboradores e garantir a continuidade de seus 
negócios. A Companhia está seguindo todas as orientações de prevenção da pan-
demia da Covid-19 divulgadas pelos órgãos de saúde competentes. Neste sentido, 
a Companhia adotou uma série de medidas para mitigar o risco de transmissão nos 
locais de trabalho, tais como a verificação da temperatura na entrada da empresa, 
suspensão de visitas externas, implantação de um programa de divulgação de infor-
mações relevantes sobre a prevenção e proteção em relação a COVID-19, reforço 
na higienização de todas as instalações sanitárias e dos postos de trabalho, proibição 
de toda e qualquer tipo de aglomerações, suspensão de reuniões presenciais, dan-
do preferência por aquelas a distância (virtuais), obrigatoriedade do uso de mascaras 
individuais, fornecidas pela empresa, disponibilização de álcool 70% em gel em todas 
as dependências da empresa e em suas salas de exibição, implementação de teste 
de controle PCR para aqueles funcionários que apresentam sintomas, bem como 
rotina no processo de seleção e admissão. A Companhia acompanha diariamente a 
evolução do cenário de pandemia e os impactos que essa situação traz para as ro-
tinas dos colaboradores, suas famílias e, também, para o negócio. A Companhia 
avalia permanentemente os efeitos causados pela COVID-19 em seus negócios, 
uma vez que, principalmente a partir do 2º. trimestre de 2020, as atividades econô-
micas no Brasil foram reduzidas drasticamente, tendo sido impostas restrições e 
medidas de distanciamento social com a finalidade de reduzir a circulação do vírus. 
A atividade econômica da Companhia está diretamente ligada à indústria cinemato-
gráfica com a exibição de filmes no mercado interno. A determinação pelas autori-
dades municipais do completo fechamento dos cinemas de nossa rede, por longos 
períodos, seguido de redução significativa da capacidade de presença do público, 
após a reabertura, mesmo com a flexibilização dessas restrições pelas autoridades 
a partir do 3º. trimestre, a Companhia sofreu impactos significativos em seus negócios, 
no exercício. A Companhia estabeleceu diversas estratégias para o enfrentamento 
da crise financeira, entre os quais podemos destacar: • Renegociação dos contratos 
com principais fornecedores da Companhia, incluindo aluguel nos shoppings; • 
Suspensão de contratos não essenciais nas unidades fechadas; • Adesão parcial a 
Lei 14.020/2020 lançadas pelo Governo Federal para manutenção de emprego e 
renda; • Adesão a postergação de encargos conforme Portaria ME nº 150, de 07/04/ 
2020; • Obtenção de linhas de crédito em instituições bancárias privadas para su-
porte ao caixa. Os riscos decorrentes de surtos de doenças e epidemias de saúde, 
notadamente aqueles oriundos da epidemia provocada pelo Sars-CoV-2 indicam 
um novo arrefecimento da perspectiva de melhora nas condições econômicas no 
Brasil que podem, entre outras consequências: (i) impactar negativamente na de-
manda interna por exibições cinematográficas; (ii) tornar mais difícil ou oneroso a 
obtenção de financiamento para as operações; e (iii) prejudicar a condição financei-
ra de clientes e fornecedores. A Companhia avaliou os efeitos que têm relação com 
seus negócios e suas estimativas contábeis, acarretando ajustes de estimativas 
contábeis que produzissem efeitos significativos nos negócios da Companhia e 
consequentemente em sua posição patrimonial e financeira.
5. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários: 2020 2019
Caixa e bancos 201 780
Aplicação financeira 60 1.158

261 1.938
Caixa e equivalentes de caixa 201 780
Títulos e valores mobiliários 60 1.158
As aplicações financeiras referem-se a fundo de investimento não exclusivo, emitidas 
por instituições financeiras de primeira linha.
6. Contas a receber: 2020 2019
Cartão de crédito, débito e Internet 72 864
Serviço de publicidade 135 261
Demais contas a receber 128 92
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - (133)

335 1.084
O saldo do contas a receber em 31/12/2020 possui vencimento até 90 dias.
7. Imobilizado: Taxas 2019 Movimentação do ano 2020

anuais de 
depreciação Líquido Aquisição

Deprecia-
ção

Líqui-
do

Móveis e utensílios 10% 2.164 39 (346) 1.857
Máquinas e equipamentos 10% 1.087 - (346) 741
Benfeitorias em imóveis de 
 terceiros (*) 2.998 - (601) 2.397
Total 6.249 39 (1.293) 4.995

Taxas 2018 Movimentação do ano 2019
anuais de 
deprecia-

ção
Líqui-

do
Aquisi-

ção Baixa
Depre-
ciação

Líqui-
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
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos cinemas.
Em 31/12/2020 e 2019, 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 31/12/2020 
e de 2019, não existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em 
seus ativos imobilizados.
8. Intangível: Taxas

anuais de 2018
Movimenta-
ção do ano 2019

Movimenta-
ção do ano 2020

amortiza-
ção

Líqui-
do

Amortiza-
ção

Líqui-
do

Amortiza-
ção

Líqui-
do

Implantação de siste-
mas e método (Aqui-
sição, implantação 
e atualização dos 
módulos de sistema 
operacional) 10% 73 (21) 52 (20) 32

9. Arrendamento financeiro: A Companhia possui contratos de arrendamento de 
imóveis e equipamentos. Não existem contratos de arrendamento que contemplam 
opções de renovação automática e rescisão. A Companhia também possui arren-
damentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos cujo ativo 
adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Companhia aplica as isenções 
de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de 
baixo valor. 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)
Depre-
ciação 31/12/2019

Acrés-
cimo

Depre-
ciação 31/12/2020

Imóveis 8.804 (1.356) 7.448 - (1.356) 6.092
Equipamentos 76 (51) 25 76 (51) 50
Não Circulante 8.880 (1.407) 7.473 76 (1.407) 6.142
Passivo de arrendamento: reconhecidos foram mensurados pelo valor presente 
dos pagamentos futuros.

Passivo de  
Arrendamento 31/12/2019

Acrés-
cimo

Juros do 
período

Contrapres-
tação paga 31/12/2020

Venci-
mentos

Imóveis 7.815 - 808 (1.909) 6.714
de 02 a 
06 anos

Equipamentos 26 76 3 (53) 52
até 01 

ano
 7.841 76 811 (1.962) 6.766
Circulante 1.449 1.546
Não circulante 6.392 5.220

Passivo de  
Arrendamento

Adoção inicial 
CPC 06 (R2)

Juros do 
período

Contrapres-
tação paga 31/12/2019

Venci-
mentos

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
10. Contas a pagar: 2020 2019
Fornecedores de filmes 113 758
Aluguéis a pagar 207 353
Fornecedores de mercadorias para revenda 16 154
Outras contas a pagar 221 326
Total 557 1.591
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11. Partes relacionadas: 2020 2019
Empresa Cinemas São Luiz S.A.

Conta corrente 28 70
Contas a pagar (73) (120)

Sócio pessoa física
Dividendo retido (*) - (8)

Total (45) (58)
Partes relacionadas ativo 28 70
Partes relacionadas passivo (73) (128)
(*) Sócio falecido, lucro retido até abertura do inventário.
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:

2020 2019

Receita Despesa Receita
Despe-

sa
Empresa Cinemas São Luiz S.A.

Prestação de serviços administrativos - (400) - (1.633)
Venda de produtos - - 2 -

 (400) 2 (1.633)
As operações com partes relacionadas são efetuadas em condições pactua-
das entre as partes, aprovadas pelos órgãos da Administração competentes. 
Os saldos apresentados como contas correntes não incidem juros nem atu-
alização monetária, os quais tampouco possuem data de vencimento. Esses 
valores encontram-se classificados segundo as expectativas de sua realização/
liquidação. Remuneração da administração: A remuneração dos administra-
dores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da 
Companhia, está composta por honorários, no montante de R$16no exercício 
findo em 31/12/2020 (R$60 no exercício findo em 31/12/2019). A Companhia não 
concede benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho 
ou outros benefícios de longo prazo para a Administração e seus empregados.
12. Impostos e contribuições a recolher: 2020 2019
Imposto de renda - 124
Contribuição social sobre o lucro - 47
Cofins 27 212
ISS 6 61
PIS 6 46
ICMS 3 21
Outros 10 28
 52 539
Imposto de renda e contribuição social - resultados 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (2.802) 7.751
Alíquota nominal 34% 34%
 - 2.635
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro contábil
Adição de despesas e custos não dedutíveis - 890
Exclusão referente provisão adicionada em período anterior - (696)
Contingências - (62)
Outros (130) (201)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva (130) 2.566
Imposto de renda e contribuição social diferido (130) (189)
Imposto de renda e contribuição social corrente - 2.755

(130) 2.566
Alíquota efetiva - % - 33%
13. Receita diferida: 2020 2019
Veiculação de marcas (a) - 345
Receita antecipada de publicidade (b) 117 107
Venda de ingressos - 39
Passivo circulante 117 491
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a recebimen-
tos 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. Contrato encerrado em 2020. (b) A receita antecipada de pu-
blicidade é composta por recursos recebidos a título de adiantamento de veiculação 
publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O reconhecimento no resultado do 
exercício acontece conforme a efetiva exibição. 14. Provisão para contingências: A 
Companhia é parte em ações judiciais e processos 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 trabalhista é de R$167 e cível é de 
R$15 em 31/12/2020 e 2019. Adicionalmente, com base na avaliação dos consul-
tores jurídicos, em 31/12/2020 e 2019, a Companhia não possui processos cíveis 
e trabalhistas considerados como possíveis perdas e, portanto, nenhuma provisão 
foi reconhecida. 15. Patrimônio líquido: Em 31/12/2020 e 2019, o capital autorizado, 
subscrito e integralizado da Companhia, está representado por 2.400 ações nominati-
vas e no valor nominal de R$2,08333 dividida entre seus acionistas conforme abaixo:

2020 e 2019
Quantidade de 

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

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

2020 2019
Saldo de lucros adicionais propostos 314 645
Lucro líquido do exercício - 5.184
Distribuição no ano em curso (300) (5.515)
Absorção por prejuízos (14) -
Dividendos adicionais propostos pela Administração - 314
16. Receita operacional, líquida: 2020 2019
Receita bruta

Bilheteria 6.803 27.671
Venda de mercadorias 2.722 11.055
Veiculação de publicidade 532 2.369
Eventos 24 190

10.081 41.285
Impostos sobre receitas e outras deduções (1.072) (4.498)
Receita operacional, líquida (9.009) 36.787
17. Custo dos serviços prestados e das mercadorias ven-
didas 2020 2019
Locação de filmes 2.917 12.231
Depreciação e amortização (*) 2.595 2.511
Salários, encargos e benefícios 2.003 '3.709
Custo das mercadorias vendidas 510 1.799
Manutenção 666 1.700
Aluguel, condomínio e taxas 61 3.265
Outros 970 1.864

9.722 27.079
(*) Apresentado líquido dos créditos de PIS e COFINS.
18. Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Serviços prestados 2.033 1.789
Honorários de diretoria 16 60
Depreciação e amortização 17 17
Outras despesas administrativas 56 44

2.122 1.910
19. Outras receitas (despesas) operacionais: 2020 2019
Recuperação de créditos de PIS e Cofins (*) 179 417
Créditos extemporâneos de PIS e Cofins (**) 472 93
Outras receitas (despesas) operacionais (21) 98

630 608
(*) A Companhia 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. 
Líquido do serviço de consultoria. (**) A Companhia refez as apurações de créditos 
de PIS e Cofins não cumulativo dos anos anteriores (2017 a 2019), incluindo os 
créditos que não tinham sido aproveitados à época, retificando as obrigações aces-
sórias e reconhecendo a receita extemporânea. Líquido do serviço de consultoria.
20. Receita (despesas) financeiras: 2020 2019
Despesas financeiras
Juros (43) (5)
Juros de arrendamento (CPC-06) (811) (924)
Descontos concedidos - (1)
IOF - (4)

(854) (934)
Receitas financeiras
Rendimento sobre aplicações financeiras 16 90
Atualização - PIS e Cofins 237 180
Descontos recebidos 4 8

257 278
Resultado financeiro líquido (597) (656)
21. Instrumentos financeiros: São administrados por meio de estratégias operacionais, 
visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não efetuou 
aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.
21.1. Gestão de risco financeiro: A Companhia está exposta a riscos inerentes à 
natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de mercado que 
podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se: a) Risco de crédito: É o risco 
de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um contrato 
o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito 
em suas atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber). 
O risco de crédito da Companhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem 
essencialmente junto às principais administradoras de cartões de crédito que pos-
suem excelentes níveis de classificação de risco e da pulverização de sua carteira de 
clientes de publicidade. b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é efetuada 
pelo departamento financeiro da Companhia, que monitora as previsões contínuas 
das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que a mesma tenha caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em con-
sideração os planos de financiamento da dívida da Companhia e cumprimento das 
metas internas do quociente do balanço patrimonial. 21.2. Estimativa do valor justo: 
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado 
idênticos aos saldos contábeis. As aplicações financeiras referem-se a certificados 
de depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no 
mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes 
e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos, tendo 
em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores contratuais. 
22. Cobertura de seguros: A Companhia adota política de contratar cobertura de 
seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Adminis-
tração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
A Companhia considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras 
empresas de dimensão semelhante operando no setor e estão detalhadas abaixo:

Limite máximo de  
indenização em 31/12/2020

Riscos operacionais (compreensivo 
empresarial) 21.000
23. Compromissos: A Companhia 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 Companhia, pagar o 
maior valor entre ambos. Os contratos têm prazo final até 2026 e os percentuais sobre 
receita líquida variam entre 8% a 16%. 24. Eventos subsequentes: Considerando os 
contínuos impactos da atual crise pandêmica do COVID-19, a Companhia adotou 
a seguinte estratégia: • Adesão parcial a MP 1.045/2021 lançadas pelo Governo 
Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão a MP 1046/2021 para 
parcelamento de FGTS; • Obtenção de linha de crédito no banco Santander no valor 
de R$ 2.000 (modalidade Capital de giro, encargos semestrais à taxa de 4,96% a.a. 
+ CDI, vencimento do principal em cota única em 07/2022).
Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Maria Thereza de Lamare; Marcus Portella 
Abud; Luis Antonio Ribeiro Pinto; Beatriz Severiano Ribeiro de Saules. Gerente de 

Contabilidade: Francisco de Assis Andrade – Contador CRC/RJ 072.582/O-0
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PIB dá sinais contraditórios e tem pontos a serem considerados
Relatório do BC aponta crescimento mesmo com pressão inflacionária

“Apesar da intensida-
de da segunda onda 
da pandemia, os in-

dicadores recentes conti-
nuam mostrando evolução 
mais positiva do que o es-
perado, implicando revisões 
relevantes nas projeções de 
crescimento. Os riscos para 
a recuperação econômica 
reduziram-se significativa-
mente”. A afirmação é do 
diretor de Política Econô-
mica do Banco Central, Fa-
bio Kanczuk, feita durante 
a coletiva virtual de divul-
gação, nesta quinta-feira, do 
Relatório Trimestral de In-
flação do segundo trimestre 
de 2021. A projeção para 
expansão do Produtor in-
terno Bruto (PIB), a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, passou 
de 3,6% para 4,6%.

O relatório destaca que, 
apesar da intensidade da 
segunda onda da pande-
mia de Covid-19, os indi-
cadores recentes da ativi-
dade econômica interna 
seguem mostrando evolu-
ção mais positiva do que o 
esperado.

Sobre a inflação, a pu-
blicação mostra argumen-
tos menos otimistas. “A 
persistência da pressão in-
flacionária revela-se maior 
que o esperado, sobretudo 
entre os bens industriais. 
Adicionalmente, a lentidão 

da normalização nas condi-
ções de oferta, a resiliência 
da demanda e implicações 
da deterioração do cenário 
hídrico sobre as tarifas de 
energia elétrica contribuem 
para manter a inflação ele-
vada no curto prazo, a des-
peito da recente apreciação 
do real”. 

A inflação, calculada 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), deve en-
cerrar 2021 em 5,82%, no 
cenário com taxa de juros 
(Selic) em 6,25% ao ano 
em 2021. No relatório an-
terior do BC, em março, 
a projeção era 5%. O BC 
também projeta que a in-
flação deve ser de 3,8% 
em 2022 e 3,25% em 2023.

Para repercutir os resul-
tados do Relatório Trimes-
tral de Inflação do segundo 
trimestre de 2021 do BC, 
a reportagem do Monitor 
Mercantil ouviu a opinião 
do economista e profes-
sor da Escola Politécnica 
da UFRJ, Roberto Ivo. Ele 
é graduado em Ciências 
Econômicas pela USP, com 
mestrado em Economics 
for Development pela Uni-
versity of  Oxford e com 
doutorado em Ciências pela 
USP. 

O que acha dessa pro-
jeção para cima do PIB? 
Não seria muito otimista 

considerando que o país 
segue atravessando um 
momento difícil com a 
pandemia?

- Sim, acredito que ele 
está sendo bastante otimis-
ta. O PIB está dando sinais 
contraditórios. A gente tem 
alguns pontos a serem con-
siderados. Temos uma que-
da no consumo das famí-
lias significativo de quase 5 
pontos percentuais. Vemos 
uma renda deprimida e gen-
te saindo do mercado. Um 
aumento da informalida-
de. Então as famílias estão 
perdendo poder de compra. 
Isso é fato.  Outro ponto 
importante é a desindustria-
lização que está ocorrendo 
no país. Houve um acrésci-
mo de importação em de-
trimentos as exportações. 
E as exportações sendo 
pautadas na agropecuária. 
Estamos quase em proces-
so retrógado de economia 
primária, de ficar baseado 
em commodities, o que é 
preocupante. Uma parcela 
da indústria está caindo e 
o que chama mais atenção 
é o serviço. Tem muita coi-
sa fechando. O serviço que 
tinha uma importância de 
65% do PIB também está 
caindo. Segundo os últimos 
dados do IBGE, o serviço 
está agora respondendo por 
58%, uma queda bastante 
significativa. O que me pre-

ocupa ainda mais é esse des-
compasso entre oferta e a 
demanda. Há uma variação 
de estoque muito elevada. 
Em algum momento esse 
estoque terá que ser “deso-
vado”, ou através de uma 
queda no valor do PIB ou 
de uma contração na oferta.

Sobre as decisões do 
Banco Central, concorda 
com a política adotada?

- A política monetária 
nos últimos anos vem tendo 
um efeito bastante limitado. 
Estamos num piso históri-
co da nossa taxa de juros. 
A nossa economia está nu-
ma dominância fiscal muito 
grande. Acaba dando uma 
importância grande para o 
fiscal e a política monetária 
vem perdendo espaço.  Ele 
(BC) foi bastante agressi-
vo na queda de juros, mas 
agora ele voltou com uma 
elevação para controlar 
melhor as expectativas pa-
ra inflação. Mas temos que 
levar em conta que muito 
dessa política é cascateada 
para a economia de forma 
direta. Ele vai ter que ter 
uma resposta melhor para 
inflação e para o hiato do 
produto existente hoje na 
economia. Um hiato gran-
de do produto potencial e 
o que está realmente acon-
tecendo. Estamos muito 
abaixo do produto poten-
cial. Há outras maneiras de 

o Banco Central agir. Ele 
pode agir não só do crédito, 
mas também por depósitos 
compulsórios. Também po-
de reagir através da moeda. 
Aumentar a oferta da moe-
da e fazer um processo que 
chamamos esterilização. Ele 
pode também recolher essa 
moeda e apertar um pouco 
mais com esse efeito mone-
tário. 

Se o BC está vendo uma 
expectativa de inflação 
mais elevada deveria dimi-
nuir a moeda circulante e 
aumentar o deposito com-
pulsório. Dessa forma, vo-
cê restringe de alguma ma-
neira o efeito inflacionário 
na economia. Aliado a um 
aumento da taxa de juros, 
você controla as expectati-
vas de mercado. Seria uma 
outra maneira de o Banco 
Central agir.

A sensação que temos 
quando lemos as declara-
ções do presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, é 
que há uma espécie de rea-
lidade paralela. Há uma níti-
da intenção de minimizar os 
danos causados ao país nos 
últimos meses por parte do 
governo.

- Com relação as decla-
rações do presidente do 
Banco Central, é compli-
cado. Porque Não há um 
remédio fácil para susten-

tar crescimento econômico 
nos próximos anos. A gen-
te está com uma economia 
bastante claudicante. Está 
em um estágio de obser-
vação entre CTI e quarto. 
Perdemos uma população 
ativa razoável por conta da 
pandemia. Acho que nos 
próximos anos vai ser um 
desafio grande do BC esti-
mular esse crescimento. 

A inflação deve chegar 
a 5,82% ao final de 2021, 
acima da meta. Não é um 
indicador de que as coi-
sas não estão sob contro-
le?

- Com relação a inflação 
no final do ano de 5,82% 
dá uma indicação que real-
mente existem fatores que 
não estão sob controle. 
Por exemplo, este ano tem 
quebra de safra, aumento 
de custo para alguns pro-
dutos, importação de ma-
téria prima e isso pressiona 
a inflação. Temos que lem-
brar que nas últimas duas 
décadas a inflação média 
do Brasil tem sido de 6% 
ao ano. Você já tem um 
efeito inercial por parte da 
economia brasileira (a infla-
ção inercial ocorre quando 
os preços de uma economia 
oferecem resistência às po-
líticas de estabilização para 
atacar as causas primárias 
da inflação, é a chamada 
memória inflacionária).
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

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 31/12/2020. 
A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5  6.498 5.147  6.708 5.931
Títulos e valores mobiliários 5  20 9.746  51 11.017
Depósito vinculado 5  3.201 5.316  3.201 5.316
Contas a receber 6  2.746 5.717  3.050 6.533
Estoques  1.865 3.094  2.087 3.394
Tributos a recuperar 7  12.592 8.897  13.714 9.697
Partes relacionadas 8  185 214  73 120
Outros  2.419 3.136  2.520 3.665
Total do ativo circulante  29.526 41.267  31.404 45.673
Ativo não circulante
Partes relacionadas 8  10.371 9.585  10.371 9.585
Deposito judicial 17  2.763 3.850  2.806 3.936
Impostos e contribuições
 sociais diferidos 15 2.502 - 2.673 123
Outros  - -  51 51
Investimentos 9  2.574 12.974  1.795 10.087
Imobilizado 10  89.370 108.423  91.811 112.244
Ativo de direito de uso 11  55.304 64.436  59.957 70.665
Intangível 12 3.948 9.330 3.998 9.401
Total do ativo não circulante 166.832 208.598  173.462 216.092
Total do ativo 196.358 249.865 204.866 261.765
Passivo circulante
Empréstimos e
 financiamentos 13  22.055 11.161  23.631 11.207
Passivo de arrendamento 11  10.791 11.289  12.647 13.023
Contas a pagar 14  8.729 12.932  9.336 14.421
Partes relacionadas 8  67 418  48 286
Imp. e contribuições a recolher 15  1.037 3.145  1.359 4.133
Obrigações sociais e
 trabalhistas  3.750 3.951  3.974 4.183
Receita diferida 16  2.438 6.831  2.483 7.319
Dividendos a pagar 18  3.294 4.294  3.294 4.294
Outros  3.546 844  3.699 847
Total do passivo circulante  55.707 54.865  60.471 59.713
Não circulante
Empréstimos e
 financiamentos 13  50.109 36.026  50.143 36.105
Passivo de arrendamento 11  49.226 55.701  52.481 60.496
Imp. e contribuições a recolher 15  609 -  629 262
Imp. e contrib. sociais diferido 15  - 203  - 203
Provisão para contingências 17  1.855 2.790  1.903 2.849
Provisão p/perdas em
 investimento 9  5.773 -  5.773 -

 107.572 94.720  110.929 99.915
Patrimônio líquido 18
Capital  5.853 5.853  5.853 5.853
Reserva de capital  173 173  173 173
Reserva de lucros 27.053 94.254 27.053 94.254

 33.079 100.280 33.079 100.280
Participação dos acionistas 
não controladores - - 387 1.857
Total do patrimônio líquido 33.079 100.280 33.466 102.137
Total do passivo e
 patrimônio líquido 196.358 249.865 204.866 261.765

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO (Em milhares de reais)
Reserva de lucros

Nota
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
acumulados

Total atribuído aos acio-
nistas controladores

Participação dos acionis-
tas não controladores

Total do patri-
mônio líquido

Saldos em 31/12/2018 5.853 173 1.171 81.241 - 88.438 1.696 90.134
Lucro líquido do exercício - - - - 17.175 17.175 2.342 19.517
Distribuição de lucros 18 c - - - (1.039) (4.294) (5.333) (2.181) (7.514)
Retenção de lucros - - - 12.881 (12.881) - - -
Saldos em 31/12/2019 5.853 173 1.171 93.083 - 100.280 1.857 102.137
Prejuízo líquido do exercício - - - - (67.201) (67.201) (1.220) (68.421)
Distribuição de lucros 18 c - - - - - - (250) (250)
Absorção de prejuízos - - - (67.201) 67.201 - - -
Saldos em 31/12/2020 5.853 173 1.171 25.882 - 33.079 387 33.466

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 19 70.755 278.667  78.343 312.050
Custo dos serviços prestados 
e das mercadorias vendidas 20 (100.687) (244.327)  (109.876) (270.412)
Lucro (prejuízo) bruto (29.932) 34.340 (31.533) 41.638
Receitas (despesas)
 operacionais
Gerais e administrativas 21  (17.598) (22.101)  (18.310) (22.336)
Resultado de equivalência
 patrimonial 9  (16.215) 6.414  (14.557) 2.934
Outras receitas (despesas)
 operacionais 22 760 9.375 759 10.780
Resultado operacional  (62.985) 28.028  (63.641) 33.016
Receitas financeiras 23  2.282 5.462  2.363 6.125
Despesas financeiras 23  (9.202) (10.001)  (9.896) (10.799)
Lucro (prejuízo) antes do 
imposto de renda e da
 contribuição social  (69.905) 23.489  (71.174) 28.342
Imp. de renda e contrib. social 15 2.704 (6.314) 2.753 (8.825)
Lucro (prejuízo) líquido do
 exercício (67.201) 17.175 (68.421) 19.517
Atribuível aos acionistas
 controladores (67.201) 17.175  (67.201) 17.175
Atribuível aos acionistas não
 controladores - -  (1.220) 2.342

(67.201) 17.175  (68.421) 19.517
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (67.201) 17.175 (68.421) 19.517
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente (67.201) 17.175 (68.421) 19.517
Atribuível aos acionistas
 controladores (67.201) 17.175 (67.201) 17.175
Atribuível aos acionistas não
 controladores - -

       
(1.220) 2.342

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

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Lucro (prejuízo) antes do imposto
 de renda e contribuição social (69.905) 23.489 (71.174) 28.342
Ajustes por
  Depreciação e amortização  32.536 31.279  35.640 34.380
  Contingências e outras  (935) 108  (946) 138
  Perda por baixa de bens do ativo
   imobilizado baixados  66 218  66 231
  Perda por desvalorização de
   bens do ativo 4.600 - 4.600 -
  Resultado de equival. patrimonial  16.215 (6.414)  14.557 (2.934)
  Receita PIS e Cofins – Créditos
   extemporâneos  (4.631) (4.131)  (9.343) (4.753)
  Juros e encargos financeiros  2.059 2.319  2.098 2.316
  Juros de arrendamento - CPC 06  6.846 6.769  7.447 7.511

 (13.149) 53.637  (17.055) 65.231
Diminuição (aumento) nos ativos
 e passivos
  Contas a receber  2.971 (254)  3.483 (244)
  Partes relacionadas  (322) (1)  (191) 1
  Tributos a recuperar  936 (552)  5.326 (580)
  Outros ativos  3.033 479  3.582 475
  Contas a pagar  (4.203) (1.491)  (5.085) (1.629)
  Obrigações fiscais, sociais e
   trabalhistas  (469) (1.553)  (785) (1.843)
  Receita diferida  (4.393) (8.650)  (4.836) (9.609)
  Outras contas a pagar  2.702 131  2.852 122
  Juros pagos  (874) (2.310)  (874) (2.310)
  Imposto de renda e contribuição
   social pagos  (1.232) (7.313)  (1.831) (9.924)
Caixa líquido proveniente das
 (usado nas) atividades
 operacionais  (15.000) 32.123  (15.414) 39.690
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento
  Aplicação financeira  11.841 5.949  13.081 5.960
  Aquisições de imobilizado e
   intangível  (2.317) (21.030)  (2.327) (21.703)
  Dividendos recebidos  558 6.139  108 2.986
Caixa líquido proveniente das
 (usado nas) atividades de
 investimento  10.082 (8.942)  10.862 (12.757)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento
  Captação de empréstimos e
   financiamentos  35.212 1.350  36.712 1.487
  Pagamento de empréstimos e
   financiamentos  (11.420) (10.347)  (11.474) (10.356)
  Pagamento de arrendamento -
   CPC 06  (15.137) (15.138)  (17.273) (17.274)
  Integralização de Capital -
   Incorporação  (600) -  (600) -
  Dividendos pagos  (1.000) (2.078)  (1.250) (4.259)
  Partes relacionadas  (786) (785)  (786) (785)
Caixa líquido proveniente das
 (usado nas) atividades de
 financiamento  6.269 (26.998)  5.329 (31.187)
Aumento (Diminuição) líquido do
 caixa e equivalentes de caixa 1.351 (3.817) 777 (4.254)
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício  5.147 8.964  5.931 10.185
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício  6.498 5.147  6.708 5.931

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 
E 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Empresa Cinemas São Luiz S.A. e suas controladas 
(coletivamente, denominadas simplesmente como “Companhia.”), com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, atua na área cinematográfica 
através da exploração, exibição e programação de filmes cinematográficos e, em 
complemento às atividades de entretenimento, exploram também a comercialização 
de comestíveis (bombonieres) e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A 
Cia. opera com188 salas cinematográficas espalhadas por dez Estados (Alagoas, 
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal e distribuídas da seguinte forma por cada 
empresa incluída nas demonstrações financeiras consolidadas:

Empresa
Quantidade de salas 

cinematográficas
Localização das salas 
(unidade federativa)

Empresa Cinemas São Luiz 
S.A. 171

Alagoas, Amazonas, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goias, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo

SR São Paulo Cinemas S.A. 6 São Paulo
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. 11 Distrito Federal
Continuidade operacional: No encerramento do exercício findo em 31/12/2020, a 
Cia. e suas controladas apresentaram capital circulante líquido negativo nos mon-
tantes de R$26.181 controladora e R$29.067 consolidado. 2. Base de preparação 
e apresentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão 
da preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas (em 
conjunto denominadas simplesmente “demonstrações financeiras”) pela Adminis-
tração aconteceu em 30/04/2021. Desta forma, estas demonstrações financeiras 
consideram os eventos subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas 
até a referida data. As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 
31/12/2020 e 2019 da Cia. foram elaboradas com base nas práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as diretrizes emanadas da 
legislação societária brasileira. A preparação das demonstrações financeiras requer 
o uso de premissas e estimativas por parte da Administração da Cia. que impactam 
os saldos ativos e passivos. Como o julgamento da Administração envolve a deter-
minação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resulta-
dos reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. As áreas que envolvem 
maior nível de julgamento e/ou o uso de estimativas e premissas relevantes para as 
demonstrações financeiras estão divulgadas na Nota 3.a. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente diver-
gentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento proba-
bilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premis-
sas periodicamente, em prazo não superior a um ano. As demonstrações financeiras 
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valo-
rização de certos ativos financeiros (mensurados pelo valor justo). Base de consoli-
dação - As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações fi-
nanceiras da Cia. e de suas controladas, elaboradas para a mesma data-base. O 
controle é obtido quando a Cia. tem o poder de controlar as políticas financeiras e 
operacionais de uma entidade para auferir os benefícios. Mudanças na participação 
sobre uma controlada, que não resulta em perda de controle, é contabilizada como 
uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. Em 31/12/2020 e 2019, as 
demonstrações financeiras consolidadas incluía, além da Controladora, as seguintes 
empresas controladas: 2020/2019: SR São Paulo Cinemas S.A.: 70% / 70%; Cinema 
Paris Severiano Ribeiro Ltda.: 50% / 50%; LBM – Locação de Bens Móveis Ltda.: 
99,9% / 100%. A SR São Paulo Cinemas S.A. é uma controlada da Empresa Cinemas 
São Luiz S.A. e atua na área cinematográfica através da exploração, exibição e 
programação de filmes cinematográficos e, em complemento às atividades de en-
tretenimento, explora também a comercialização de comestíveis (bomboniere) e a 
veiculação publicitária nas salas de exibição. A Cinemas Paris Severiano Ribeiro 
Ltda. é uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual cabe exclusiva-
mente a contratação de filmes cinematográficos, programação e direção técnica 
cinematográfica, administração dos cinemas e gestão e controle das rendas produ-
zidas pelos cinemas, conforme estabelecido na cláusula oitava do acordo entre os 
cotistas. A LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. é uma controlada da Empresa Ci-
nemas São Luiz S.A., a qual adquiriu 100% das cotas mediante incorporação ocor-
rida em 31/10/2018. O reestabelecimento da pluralidade de sócios da LBM - Locação 
de Bens Móveis Ltda. ocorreu em 01/04/2019, pela venda de 0,01%. Em 31/10/2019, 
a Cia. readquiriu as cotas vendidas em 01/04/2019. Em 01/05/2020 a Cia. vendeu 
0,01% das cotas. O exercício social é coincidente entre todas as empresas que 
compõe as demonstrações financeiras consolidadas, bem como as políticas contá-
beis adotadas em suas demonstrações financeiras são uniformes. As controladas 
são consolidadas desde a data de aquisição, que corresponde à data na qual a Cia. 
obteve o controle, e continuam sendo consolidadas até a data que cessa tal contro-
le. O processo de consolidação das contas patrimoniais e o resultado das empresas 
incluídas na consolidação corresponde à soma horizontal dos saldos das contas de 
ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada com 
as eliminações: (i) participações da controladora no capital, reservas e resultados 
acumulados das empresas consolidadas; (ii) dos saldos de contas correntes e outros 
saldos integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre as Cias.; e (iii) dos saldos 
de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, quando aplicável, de-
correntes de negócios entre as empresas consolidadas. 3. Resumo das principais 
políticas contábeis: a) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significa-
tivas - Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Cia. requer 
que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam 
os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. 
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resul-
tados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo 
afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas: Vida útil dos ativos imobiliza-
do e intangível: A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível 
considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao 
longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado con-
sumidor podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. Arrendamentos: 
A Cia. tendo como base a norma CPC 06 – R2 aplicou o modelo de contabilização 
de arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para ar-
rendamentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arren-
damentos de ativo de baixo valor. A Cia. remensura seu passivo de arrendamento 
em razão de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), 
para refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente 
levados contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor recuperável de 
ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias eco-
nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líqui-
do exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustan-
do o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da Cia. a avaliação considerou cada 
um dos seus complexos cinematográficos como unidade geradora de caixa. Na 
estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são des-
contados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, 
que reflita o custo médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: O valor líquido de venda é 
determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma 
transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajus-
tado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda 
firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação 
mais recente com ativos semelhantes. A Cia. está sujeita a reivindicações legais, 
cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades 
de seus negócios. A Cia. registrou provisões, as quais envolvem considerável julga-
mento por parte da Administração, que, como resultado de um acontecimento pas-
sado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja 

necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do 
montante dessa obrigação. A Cia. também está sujeita a reivindicações legais, cíveis 
e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus 
negócios. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a ava-
liação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das 
estimativas. Os fundamentos e natureza da provisão para contingências estão 
descritos na Nota 17. b) Ativos e passivos financeiros - Ativos financeiros: Classifi-
cação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três cate-
gorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos fi-
nanceiros. A Cia. apresenta os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, 
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. 
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo 
amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, 
quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos 
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o 
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. 
Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efe-
tivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de 
juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para crédi-
tos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros (impairment) - O modelo de perdas esperadas 
é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em 
instrumentos patrimoniais. A Cia. não identificou perdas (“impairment”) a serem re-
conhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa 
(desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 
uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularida-
de do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 
retida pela Cia. em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo 
ou passivo separado. Passivos financeiros: são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor 
justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
c) Estoques - Os estoques estão substancialmente representados por itens de 
bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográficos e são avaliados ao custo 
médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou 
construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo 
método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica desses bens. 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resul-
tante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da 
venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração dos resultados, no 
exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os mé-
todos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados 
de forma prospectiva, quando for o caso. e) Intangível - Refere-se principalmente a 
valor pago a maior na aquisição de investimento com base em resultados futuros. 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento 
inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumula-
da e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amor-
tizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas 
indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de 
perda no seu valor recuperável. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são 
amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao 
valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A 
avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa 
avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil, de inde-
finida para definida, é feita de forma prospectiva. Ganhos e perdas resultantes da 
baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido 
obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do 
resultado no momento da baixa do ativo. Ágios nas aquisições de controladas: Os 
ágios gerados nas aquisições de controladas e, posteriormente incorporadas, estão 
fundamentados na expectativa de geração de lucros futuros. Os ágios por expecta-
tiva de rentabilidade futura não são amortizados contabilmente e tem seu valor recu-
perável testado anualmente. f) Provisão para recuperação de ativos - A Administra-
ção revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é 
constituída provisão no resultado do exercício para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo ou de determinada 
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda, quando disponível. O valor líquido de venda é determinado, 
sempre que possível, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no 
preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor em 
uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor 
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. g) Outros ativos e 
passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus bene-
fícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder 
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo, e demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 
do balanço patrimonial. h) Ajustes a valor presente - Os ativos e passivos monetários 
de circulantes e não circulantes são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto 
prazo, somente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto. O ajuste ao valor presente é calculado levan-
do em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros 
embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos 
são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de 
competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas 
e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva 
de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. i) Apuração dos resultados - O 
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência. • As receitas de serviços são mensuradas com base no valor justo da 
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 
sobre vendas, sendo registrada no momento da prestação dos serviços. Os valores 
recebidos por publicidade não veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não 
utilizados são registrados como receita diferida. • As receitas com a venda de mer-
cadorias são mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida da 
venda efetiva de alimentos e bebidas, excluindo descontos, abatimentos e impostos 
ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da entrega do produto. • 
As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de 
juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. j) Tributação - As receitas estão 
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Receitas 
com 

venda 
de in-

gressos

Recei-
tas com 
bombo-

niere

Re-
ceitas 

com 
publi-

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

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

Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS
  Niterói 2% - -
  Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e
   Uberaba 3% - -
  Maceió 4% - -
  Nova Iguaçu, São João de Meriti, Recife,
  Fortaleza, Manaus, Brasília, Goiânia, São
   Paulo, Campinas, Osasco, Vila Velha e São Luis 5% - -
Imposto sobre circulação de mercadoria ICMS
  Maranhão - 3% -
  São Paulo e Espírito Santo - 3,2% -
  Ceará e Amazonas - 3,5% -
  Rio de Janeiro e Minas Gerais - 4% -
  Goias - 17% -
  Alagoas, Pernambuco e Brasília - 18% -
A Cia. adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS. Tais 
tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente com o ISS, 
reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados consolidada. 
A tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (“CSLL”), compreen-
dendo os impostos correntes e diferidos, que são calculados com base nos resultados 
tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas vigentes nas datas dos balanços, 
sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 25% sobre o lucro contábil ajustado (15% 
sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem 
R$ 240 no período de 12 meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o 
lucro contábil ajustado. As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamen-
te não dedutíveis ou exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consi-
deradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tribu-
tários diferidos. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados 
líquidos no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os 
montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstra-
ções financeiras. k) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e são apresentadas de 
acordo com o Pronunciamento CPC 03 (R2)- Demonstração dos Fluxos de Caixa. l) 
Arrendamentos - A Cia. avalia, na data de início do contrato de aluguel, se esse 
contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de 
controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de con-
traprestação. A Cia. como arrendatária aplica uma única abordagem de reconheci-
mento 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 acu-
mulada 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 realiza-
dos 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 arrenda-
mento da Cia. compreendem equipamentos de exibição e imóveis com duração até 
15 anos. ii - Passivos de arrendamento - Na data de início do arrendamento, a Cia. 
reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pa-
gamentos 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 arrendamen-
to. 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 pas-
sivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para 
os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passi-
vos 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 - Arrenda-
mentos de curto prazo e de ativos de baixo valor - A Cia. aplica a isenção de reco-
nhecimento 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 arren-
damentos 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 01/01/2020: • Revisão no CPC 00 (R2): 
Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. • Revisão no CPC 06 (R2): Benefícios 
Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrenda-
mento. • Revisão no CPC 15 (R1): Definição de negócios. • Revisão no CPC 26 (R1) 
e CPC 23: Definição de material. • Revisão no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: 
Reforma da Taxa de Juros de Referência. Essas alterações não tiveram impacto nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia.. n) Normas emitidas, 
mas ainda não vigentes - As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, 
mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da 
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Cia., estão descritas a seguir. A Cia. pretende adotar essas normas e interpretações 
novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. • IFRS 17 - Contratos de 
seguro. • Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não 
circulante. Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia.. 4. Impactos da 
COVID-19: A partir do final de 2019, o vírus da COVID-19 se espalhou pelo mundo 
e, em março de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia 
dessa doença. Desde o início da pandemia, a Cia. tem adotado diversas medidas 
de precaução em todas as suas áreas para reduzir a exposição de seus colabora-
dores e garantir a continuidade de seus negócios. A Cia. está seguindo todas as 
orientações de prevenção da pandemia da Covid-19 divulgadas pelos órgãos de 
saúde competentes. Neste sentido, a Cia. adotou uma série de medidas para mitigar 
o risco de transmissão nos locais de trabalho, tais como a verificação da temperatu-
ra na entrada da empresa, suspensão de visitas externas, implantação de um pro-
grama de divulgação de informações relevantes sobre a prevenção e proteção em 
relação a COVID-19, reforço na higienização de todas as instalações sanitárias e 
dos postos de trabalho, proibição de toda e qualquer tipo de aglomerações, suspen-
são de reuniões presenciais, dando preferência por aquelas a distância (virtuais), 
obrigatoriedade do uso de mascaras individuais, fornecidas pela empresa, disponi-
bilização de álcool 70% em gel em todas as dependências da empresa e em suas 
salas de exibição, implementação de teste de controle PCR para aqueles funcioná-
rios que apresentam sintomas, bem como rotina no processo de seleção e admissão 
e adoção preferencial pelo trabalho remoto na matriz. A Cia. acompanha diariamen-
te a evolução do cenário de pandemia e os impactos que essa situação traz para as 
rotinas dos colaboradores, suas famílias e, também, para o negócio. A Cia. avalia 
permanentemente os efeitos causados pela COVID-19 em seus negócios, uma vez 
que, principalmente a partir do 2º. trimestre de 2020, as atividades econômicas no 
Brasil foram reduzidas drasticamente, tendo sido impostas restrições e medidas de 
distanciamento social com a finalidade de reduzir a circulação do vírus. A atividade 
econômica da Cia. está diretamente ligada à indústria cinematográfica com a exibição 
de filmes no mercado interno. A determinação pelas autoridades municipais do 
completo fechamento dos cinemas de nossa rede, por longos períodos, seguido de 
redução significativa da capacidade de presença do público, após a reabertura, 
mesmo com a flexibilização dessas restrições pelas autoridades a partir do 3º. tri-
mestre, a Cia. sofreu impactos significativos em seus negócios, no exercício. A Cia. 
estabeleceu diversas estratégias para o enfrentamento da crise financeira, entre os 
quais podemos destacar: • Renegociação dos contratos com principais fornecedores 
da Cia., incluindo aluguel nos shoppings; • Suspensão de contratos não essenciais 
nas unidades fechadas; • Adesão ao plano de suspensão de pagamento dos em-
préstimos junto ao BNDES; • Adesão parcial a Lei 14.020/2020 lançadas pelo Go-
verno Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão a postergação de 
encargos conforme Portaria ME nº 150, de 07/04/2020; • Obtenção de linhas de 
crédito em instituições bancárias privadas e no BNDES para suporte ao caixa. Os 
riscos decorrentes de surtos de doenças e epidemias de saúde, notadamente aque-
les oriundos da epidemia provocada pelo Sars-CoV-2 indicam um novo arrefecimen-
to da perspectiva de melhora nas condições econômicas no Brasil que podem, entre 
outras consequências: (i) impactar negativamente na demanda interna por exibições 
cinematográficas; (ii) tornar mais difícil ou oneroso a obtenção de financiamento para 
as operações; e (iii) prejudicar a condição financeira de clientes e fornecedores. A 
Cia. avaliou os efeitos que têm relação com seus negócios e suas estimativas con-
tábeis, acarretando ajustes de estimativas contábeis que produzissem efeitos signi-
ficativos nos negócios da Cia. e consequentemente em sua posição patrimonial e 
financeira.5. Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários depó-
sito vinculado:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Caixa e bancos 6.498 5.147  6.708 5.931
Aplicação financeira 20 9.746  51 11.017

6.518 14.893 6.759 16.948
Caixa e equivalentes de caixa  6.498 5.147  6.708 5.931
Títulos e valores mobiliários  20 9.746  51 11.017
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, as quais podem ser resgatadas a qual-
quer tempo, sem risco de perda de valor. A aplicação financeira oriunda da retenção 
contratual junto ao BNDES, no montante equivalente a três ouseis 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
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Depósito vinculado 3.201 5.316 3.201 5.316
6. Contas a receber:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Cartão de crédito, débito e internet 673 4.132 769 4.802
Serviço de publicidade 598 1.124 643 1.248
Demais contas a receber 1.475 840 1.638 930
Provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa - (379) - (447)

2.746 5.717 3.050 6.533
O saldo do contas a receber em 31/12/2020 possui vencimento até 90 dias.

Movimentação PCLD
Controla-

dora
Consoli-

dado
Saldo em 31/12/2018 e 2019 (não houve movimento 
em 2019) 379 447
Reversão por decurso de prazo (379) (447)
Saldo em 31/12/2020 - -
7. Tributos a recuperar:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Imp. de renda e contribuição social 1.421 3.634 1.689 3.634
Cofins a recuperar 1.978 948 2.203 1.102
PIS a recuperar 431 184 479 207
Cofins a recuperar extemporâ-
neos -
  2016 a 2019 (*) 7.199 3.394 7.676 3.906
PIS a recuperar extemporâneos -
  2016 a 2019 (*) 1.563 737 1.667 848

12.592 8.897 13.714 9.697
(*) A Cia. e suas controladas refizeram as apurações de créditos de PIS e Cofins 
não cumulativo dos anos anteriores, incluindo os créditos que não tinham sido apro-
veitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo a receita 
extemporânea (Nota 22). 8. Partes relacionadas:

Ativo (passivo)
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Contas a receber - serviço
 administrativo
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 73 120 73 120
Cinemas Paris Severiano Ribeiro
 Ltda. 41 56 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 22 38 - -
Empréstimos
UCI-Ribeiro Ltda. 10.371 9.585 10.371 9.585
Contas a pagar - aluguel de imóveis
Comércio Reunido São Luiz Ltda. (4) (43) (4) (43)
Serisa Diversões e Empreendi-
mentos Ltda. (4) (43) (4) (43)
YSR Serviços e Participações Ltda. (4) (43) (4) (43)
SIAL Diversões e
 Empreendimentos Ltda. (4) (43) (4) (43)
GRL Participações Ltda. (4) (44) (4) (44)
Conta corrente
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. (28) (70) (28) (70)
SR São Paulo Cinemas S.A. (19) (10) - -
Cinemas Paris Severiano Ribeiro 
Ltda. 49 (122) - -

10.489 9.381 10.396 9.419
Ativo circulante 185 214 73 120
Ativo não circulante 10.371 9.585 10.371 9.585
Passivo circulante (67) (418) (48) (286)
 10.489 9.381 10.396 9.419
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Re-

ceita
Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Despesa de aluguel de
 imóveis
 Comércio Reunido São
  Luiz Ltda. - (153) - (540) - (153) - (540)
 GRL Participações Ltda. - (153) - (540) - (153) - (540)
 Serisa Diversões e
  Empreendimentos Ltda. - (153) - (540) - (153) - (540)
 SIAL Diversões e
  Empreendimentos Ltda. - (153) - (540) - (153) - (540)
 YSR Serviços e
  Participações Ltda. - (153) - (540) - (153) (540)
Receita de serviço
 administrativo
 SR Rio de Janeiro
  Cinemas S.A. 400 - 1.633 - 400 - 1.633 -
 Cinemas Paris Severiano
  Ribeiro Ltda. 180 - 756 - - - - -
 SR São Paulo Cinemas
  S.A. 122 - 581 - - - - -
Juros sobre mútuo
 UCI Ribeiro Ltda. 924 - 924 - 924 - 924 -
Material de consumo e
 imobilizado

- - - (2) - - - (2)
1.626 (765) 3.894 (2.702) 1.324 (765) 2.557 (2.162)

As operações entre quaisquer das partes relacionadas da Cia., sejam elas admi-
nistradores e empregados, acionistas, controladas ou coligadas, são efetuadas 
por taxas e condições pactuadas entre as partes e aprovadas pelos órgãos da 
administração competentes. Empréstimos: Foram concedidos para a sua investida 
com o objetivo de construir salas de cinema e para a aquisição de equipamentos. 
Os saldos são remunerados a TJPL mais juros de 4,5% ao ano e possuem prazo de 
vencimento indeterminado. Conta corrente: Sobre os saldos apresentados como 
contas correntes não incidem juros nem atualização monetária, os quais tampouco 
possuem data de vencimento. Esses valores encontram-se classificados segundo 
as expectativas de sua realização/liquidação futura. Remuneração da administração: 
A remuneração dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e 
controle das atividades, que incluem os membros do Conselho de Administração 
e Diretores Estatutários, está composta por honorários, no montante de R$ 1.368 
(R$ 2.222 em 31/12/2019) na controladora e R$ 1.375(R$ 2.258em 31/12/2019) no 
consolidado. 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. Investimentos:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. 125 1.121 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 607 1.716 - -
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 47 50 - -
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 1.479 2.549 1.479 2.549
UCI-Ribeiro Ltda. (5.773) 7.222 (5.773) 7.222
Outros investimentos 316 316 316 316
Total dos investimentos (3.199) 12.974 (3.978) 10.087
Ativo não circulante 2.574 12.974 1.795 10.087
Passivo não circulante (5.773) - (5.773) -

(3.199) 12.974 (3.978) 10.087
A movimentação do saldo de investimento ocorreu como segue:

SR Rio 
de Ja-
neiro

UCI 
Ribeiro

Ou-
tros 

inves-
timen-

tos

Total 
Conso-
lidado Paris

SR 
São 

Paulo LBM

Total 
Contro-

ladora
Saldos em 
31/12/2018 2.668 7.155 316 10.139 1.089 1.419 52 12.699
Equivalência 
patrimonial 1.867 1.067 - 2.934 1.486 1.996 (2) 6.414
Dividendos 
distribuídos (1.986) (1.000) - (2.986) (1.454) (1.699) - (6.139)
Saldos em 
31/12/2019 2.549 7.222 316 10.087 1.121 1.716 50 12.974
Equivalência 
patrimonial (962) (13.595) - (14.557) (896) (759) (3) (16.215)
Dividendos 
distribuídos (108) - (108) (100) (350) - (558)
Aumento de 
Capital Social - 600 - 600 - - - 600
Saldos em 
31/12/2020 1.479 (5.773) 316 (3.978) 125 607 47 (3.199)
% de parti-
cipação em 
2019 36% 50% - 50% 70% 100% -
% de parti-
cipação em 
2020 36% 50% - 50% 70% 99,9% -
Os principais saldos em 31/12/2020 das empresas investidas da Cia. estão demons-
trados abaixo:

Ativo Passivo

Circu-
lante

Não 
circu-
lante Total

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Patri-
mônio 
líquido Total

Cinemas Paris Severiano
 Ribeiro Ltda. 1.266 6.294 7.560 4.015 3.295 250 7.560
SR São Paulo Cinemas
 S.A. 695 1.115 1.810 880 62 868 1.810
SR Rio de Janeiro
 Cinemas S.A. 1.851 11.710 13.561 4.006 5.444 4.111 13.561
LBM - Locação de Bens
 Móveis Ltda. 48 - 48 - - 48 48
UCI Ribeiro Ltda. 15.037 48.648 63.685 30.503 44.728 (11.546) 63.685
Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2020 das investidas:

Re-
ceita 
líqui-

da Custos

Des-
pesas 
admi-

nistra-
tivas

Resul-
tado 

finan-
ceiro 

líquido

Impos-
to de 

renda e 
contri-
buição 
social

Lucro 
líquido 
(preju-
ízo) do 
exercí-

cio 
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. 5.182 (5.673) (744) (609) 53 (1.791)
SR São Paulo Cinemas S.A. 2.709 (3.516) (269) (4) (4) (1.084)
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 9.009 (9.722) (1.492) (597) 130 (2.672)
LBM - Locação de Bens 
Móveis Ltda. - - (3) - - (3)
UCI Ribeiro Ltda. 24.942 (40.775) (2.749) (8.260) (349) (27.191)
Os principais saldos em 31/12/2019 das empresas investidas da Cia. estão demons-
trados abaixo:

Ativo Passivo

Circu-
lante

Não 
circu-
lante Total

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Patri-
mônio 
líquido Total

Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. 2.633 8.740 11.373 4.029 5.103 2.241 11.373
SR São Paulo Cinemas
 S.A. 1.948 1.640 3.588 1.044 92 2.452 3.588
SR Rio de Janeiro Cinemas
 S.A. 4.194 14.090 18.284 4.529 6.672 7.083 18.284
LBM - Locação de Bens
 Móveis Ltda. 51 - 51 - - 51 51
UCI Ribeiro Ltda. 21.440 58.467 79.907 46.294 19.169 14.444 79.907
Demonstração do resultado do exercício findo em 31/12/2019 das investidas:

Receita 
líquida Custos

Des-
pesas 
admi-

nistrati-
vas

Resul-
tado 

finan-
ceiro 

líquido

Impos-
to de 

renda e 
contri-
buição 
social

Lucro 
líquido 
(preju-
ízo) do 

exercício 
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. 21.824 (16.710) (187) (471) (1.484) 2.972
SR São Paulo Cinemas
 S.A. 12.897 (9.375) 21 336 (1.027) 2.852
SR Rio de Janeiro
 Cinemas S.A. 36.787 (27.079) (1.302) (656) (2.566) 5.184
LBM - Locação de Bens
 Móveis Ltda. - - (2) - - (2)
UCI Ribeiro Ltda. 103.714 (90.145) (2.973) (7.422) (1.040) 2.134
Os detalhes das controladas Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda.,SR São Paulo 
Cinemas S.A. e LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. estão descritos na Nota 2. A 
UCI- Ribeiro Ltda. é uma joint-venture da Empresa Cinemas São Luiz S.A. com a 
United Cinemas International (Brasil) Ltda., sendo a sua administração efetuada em 
conjunto com este parceiro, conforme estabelecido no acordo de cotistas. A SR Rio 
de Janeiro Cinemas S.A. é uma sociedade da Empresa Cinemas São Luiz S.A. com 
acionistas pessoas físicas, sendo a sua administração compartilhada, conforme 
previsto no acordo entre os acionistas. 10. Imobilizado:
Controladora

Taxas 
anuais 31/12/2019 Movimentação do ano 31/12/2020

de 
depre-
ciação Líquido

Aqui-
sição Baixa

Im-
pair-
ment

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 29.507 550 - - (5.235) 24.822
Máquinas e equipa-
mentos 10% 26.397 106 - - (5.916) 20.587
Benfeitorias em imó-
veis de terceiros (*) 52.270 - - (50) (9.963) 42.257
Benfeitorias em 
andamento 249 1.521 (66) - - 1.704
Total 108.423 2.177 (66) (50) (21.114) 89.370

Taxas 
anuais 31/12/2018 Movimentação do ano 31/12/2019

de 
depre-
ciação Líquido

Aqui-
sição

Trans-
ferência

Bai-
xa

Depre-
ciação Líquido

Móveis e
 utensílios 10% 30.044 3.117 1.565 - (5.219) 29.507
Máquinas e 
equipamentos 10% 25.193 6.075 1.609 (218) (6.262) 26.397
Benfeitorias 
em imóveis de 
terceiros (*) 49.690 207 10.248 - (7.875) 52.270
Benfeitorias em 
andamento 2.356 11.315 (13.422) - - 249
Total 107.283 20.714 - (218) (19.356) 108.423
Consolidado

Taxa 
anuais 31/12/2019 Movimentação do ano 31/12/2020

 de 
depre-
ciação Líquido

Aqui-
sição

Bai-
xa

Im-
pair-
ment

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 30.591 558 - - (5.509) 25.640
Máquinas e equipa-
mentos 10% 27.501 106 - - (6.238) 21.369
Benfeitorias em imó-
veis de terceiros (*) 53.903 - - (50) (10.755) 43.098
Benfeitorias em 
andamento 249 1.521 (66) - - 1.704

112.244 2.185 (66) (50) (22.502) 91.811

Taxa 
anuais 31/12/2018 Movimentação do ano 31/12/2019

 de 
depre-
ciação Líquido

Aqui-
sição

Bai-
xa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 31.281 3.288 - 1.565 (5.543) 30.591
Máquinas e equi-
pamentos 10% 26.305 6.482 (231) 1.609 (6.664) 27.501
Benfeitorias 
em imóveis de 
terceiros (*) 51.890 299 - 10.248 (8.534) 53.903
Benfeitorias em 
andamento 2.356 11.315 - (13.422) - 249

111.832 21.384 (231) - (20.741) 112.244
(*) Taxa de depreciação pelo tempo do contrato de aluguel ou vida útil dos bens, 
dos dois o menor. 
Existem bens dados em garantia (alienação fiduciária dos bens adquiridos) nos 
empréstimos BNDES no valor total de R$ 8.905 em 31/12/2020 e 2019. A Adminis-
tração avaliou mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, 
bem como evidências de recuperabilidade dos ativos utilizados em suas operações 
perante seu desempenho operacional e financeiro, e efetuou a provisão para 
perda em seus ativos imobilizados e intangíveis. 11. Arrendamento financeiro: 
A Cia. e suas controladas possuem contratos de arrendamento de imóveis e equi-
pamentos. Os prazos de arrendamento de imóveis variam entre 38 e 180 meses, 
enquanto equipamentos cinematográfico digital têm prazos de arrendamento de 
18 meses. Não existem contratos de arrendamento que contemplam opções de 
renovação automática e rescisão. A Cia. e suas controladas também possuem 
arrendamentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos 
cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Cia. e suas controla-
das aplicam as isenções de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e 
arrendamento de ativos de baixo valor. 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)

Adição 
por 

novos 
contra-

tos
Depre-
ciação

31/12/ 
2019

Adição 
por 

novos 
contra-

tos
Depre-
ciação

31/12/ 
2020

Controladora    
Imóveis 59.959 13.740 (9.936) 63.763 - (9.461) 54.302
Equipamentos 1.660 - (987) 673 1.318 (989) 1.002
Não Circulante 61.619 13.740 (10.923) 64.436 1.318 (10.450) 55.304
Consolidado
Imóveis 67.763 13.740 (11.550) 69.953 - (11.077) 58.876
Equipamentos 1.779 - (1.067) 712 1.435 (1.066) 1.081

69.942 13.740 (12.617) 70.665 1.435 (12.143) 59.957
Passivo de arrendamento: Foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos 
futuros.

Passivo de 
Arrendamento 31/12/2019

Juros 
do perí-

odo

Adição por 
novos con-

tratos 

Contra-
prestação 

paga 31/12/2020
Controladora     
Imóveis 66.291 6.792 - (14.081) 59.002
Equipamentos 699 54 1.318 (1.056) 1.015
 66.990 6.846 1.318 (15.137) 60.017
Circulante 11.289 10.791
Não circulante 55.701 49.226
Consolidado
Imóveis 72.779 7.386 - (16.133) 64.032
Equipamentos 740 61 1.435 (1.140) 1.096
 73.519 7.447 1.435 (17.273) 65.128
Circulante 13.023 12.647
Não circulante 60.496 52.481

Passivo de 
Arrendamento

Adoção 
inicial CPC 

06 (R2)
Juros do 
período

Adição por 
novos con-

tratos 

Contra-
prestação 

paga 31/12/2019
Controladora      
Imóveis 59.959 6.673 13.740 (14.081) 66.291
Equipamentos 1.660 96 - (1.057) 699
 61.619 6.769 13.740 (15.138) 66.990
Consolidado
Imóveis 67.763 7.409 13.740 (16.133) 72.779
Equipamentos 1.779 102 - (1.141) 740
 69.542 7.511 13.740 (17.274) 73.519
Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de arrendamento:

Até 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total
Imóvel 9.776 31.632 17.594 59.002
Equipamentos 1.015 - - 1.015
Controladora 10.791 31.632 17.594 60.017
Imóvel 11.551 34.887 17.594 64.032
Equipamentos 1.096 - - 1.096
Consolidado 12.647 34.887 17.594 65.128
12. Intangível:
Controladora

31/12/2019
Movimentação 

do ano 31/12/2020

Líquido
Aqui-
sição

Im-
pair-
ment

Amor-
tização 

(d) Líquido
Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - (4.550) - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 994 - - (297) 697
Outros (c) 1.773 140 - (675) 1.238

9.330 140 (4.550) (972) 3.948

31/12/2018
Movimentação 

do ano 31/12/2019

Líquido
Aquisi-

ção
Amortiza-

ção (d) Líquido
Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - - 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - 243
Implantação de sistemas e método (b) 1.291 - (297) 994
Outros (c) 2.160 316 (703) 1.773

10.014 316 (1.000) 9.330

Consolidado 31/12/2019
Movimentação 

 do ano 31/12/2020

Líquido
Aqui-
sição

Impair-
ment

Amor-
tização 

(d) Líquido
Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - (4.550) - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 1.038 - - (313) 725
Outros (c) 1.800 141 - (681) 1.260

9.401 141 (4.550) (994) 3.998

31/12/2018
Movimentação 

do ano 31/12/2019

Líquido Aquisição
Amorti-

zação (d) Líquido
Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - - 4.550
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 1.352 - (314) 1.038
Outros (c) 2.190 319 (709) 1.800

10.105 319 (1.023) 9.401
(a) Em 31/03/2012 a Cinemas São Luiz. adquiriu o controle integral da SRBC. A dife-
rença entre o valor pago de R$ 3.540 e o valor nominal das ações de R$ 1.770, está 
suportado pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 30/04/2012 a Cinemas 
São Luiz adquiriu o controle integral da SRESC. A diferença entre o valor pago de 
R$ 5.050 e o valor nominal das ações de R$ 500, está suportado pela expectativa de 
recuperabilidade futura. Em 03/06/2015 a Cinemas São Luiz adquiriu 10% da SR São 
Paulo Cinemas S.A. A diferença entre o valor pago e o valor das ações, está suportado 
pela expectativa de recuperabilidade futura e mais valia da marca. A Administração 
realizou análise de impairment dos ágios nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, 
através de comparações de seus saldos contábeis com os fluxos de caixa projetados, 
e identificou a necessidade de registrar provisão para perdas em 31/12/2020 no valor 
de R$4.550. (b) A implantação de sistemas e método refere-se a reestruturação 
dos sistemas informatizados e adequação do sistema integrado de gestão empre-
sarial - ERP e é amortizado pelo prazo de 10 anos; (c) outros intangíveis – cessão 
de direito de uso e marcas e patentes - são amortizados pelo prazo de 5 a 10 anos.

13. Empréstimos e financiamentos:
Controladora Consolidado

Instituições Encargos Vencimento final Garantias 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
BNDES Até 4% a.a. 12/2023 Alienação fiduciária dos bens adquiridos 16.550 17.324 16.550 17.324
BNDES 1% a 2,36% a.a. + URTJLP 07/2025 Fiança das Holdings (a) 27.934 28.624 27.934 28.624
BNDES 4% a.a. + TR226 11/2028 Não há 18.049 - 18.049 -

62.533 45.948 62.533 45.948
ITAU 8,213916% a.a 09/2022 Não há 788 1.239 868 1.364
ITAU 4,59% + CDI 08/2021 Fiança das Holdings (a) 8.843 - 8.843 -
Santander CDI + 4,60% a.a. 09/2021 Fiança das Holdings (a) - - 1.530 -

72.164 47.187 73.774 47.312
Circulante 22.055 11.161 23.631 11.207
Não circulante 50.109 36.026 50.143 36.105

72.164 47.187 73.774 47.312
(a) Os avalistas, na proporção de 1/5 para cada empresa, são: Comércio Reunido 
São Luiz Ltda., Serisa Diversões e Empreendimentos Ltda., YSR Serviços e Partici-
pações Ltda., SIAL Diversões e Empreendimentos Ltda., GRL Participações Ltda. 
Os empréstimos e financiamentos da Cia. com o BNDES estão sujeitos a cláusulas 
restritivas. As principais são resumidas a seguir: • Não distribuir dividendos superiores 
ao equivalente a (i) 25% do lucro líquido do exercício social anterior. • Não distribuir 
quaisquer recursos aos acionistas, exceto os previstos no item anterior, sob qualquer 
forma, inclusive juros sobre o capital próprio, pagamento de juros e/ou amortização 
de dívida subordinada e/ou redução de capital, devolução de adiantamento para 
futuro aumento de capital, participação nos resultados, honorários a qualquer título, 
sem a prévia e expressa anuência do BNDES. Em 31/12/2020 e 2019 a Cia. está em 

cumprimento com todas as cláusulas contratuais. Os vencimentos do principal dos 
empréstimos e financiamentos de longo prazo são como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2020

2022 11.397 11.431
2023 13.804 13.804
2024 9.429 9.429
2025 6.748 6.748
2026 a 2028 8.731 8.731

50.109 50.143
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continuação

14. Contas a pagar:
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores de filmes 2.967 5.034 3.284 5.808
Aluguéis a pagar 3.037 2.729 3.096 3.050
Fornecedores de mercadorias
 para revenda 147 1.359 174 1.513
Contas a pagar diversas 2.578 3.810 2.782 4.050
Total 8.729 12.932 9.336 14.421
15. Impostos e contribuições a recolher:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Imp. de renda e contribuição social - - 261 838
Cofins 956 1.547 992 1.749
Impostos retidos na fonte 296 535 303 560
PIS 212 335 220 379
ISS 117 561 133 652
ICMS 65 167 79 217
 1.646 3.145 1.988 4.395
Circulante 1.037 3.145 1.359 4.133
Não circulante 609 - 629 262
 1.646 3.145 1.988 4.395
Imposto de renda e contribuição social
a) Impostos de renda e contribuição social diferidos.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Provisão para contingências 1.855 2.789 1.902 2.848
Provisão de aluguel de imóvel 2.560 257 2.560 257
Provisão de contrato de publicidade - 26 - 29
Arrendamento – CPC 06 4.713 2.555 5.170 2.855
 Total do ativo 9.128 5.627 9.632 5.989
Ágio Rentabilidade Futura (1.770) (6.224) (1.770) (6.224)
 Total do passivo (1.770) (6.224) (1.770) (6.224)
IRPJ diferido (25%) (1.840) (149) (1.966) (59)
CSSL diferido (9%) (662) (54) (708) (21)

(2.502) (203) (2.673) (80)
Imposto diferido ativo 3.103 1.913 3.275 2.036
Imposto diferido passivo (601) (2.116) (602) (2.116)
A movimentação do imposto diferido ativo é como segue:

Controla-
dora 

Consoli-
dado

Variação no saldo de provisão para contingências 36 56
Variação no saldo de provisão de aluguel de imóvel (43) (43)
Variação no saldo de provisão de contrato de publicidade (30) (29)
saldo de arrendamento – CPC 06 869 971
Saldo em 31/12/2019 1.913 2.036
Variação no saldo de provisão para contingências (318) (322)
Variação no saldo de provisão de aluguel de imóvel 783 783
Variação no saldo de provisão de contrato de publicidade (9) (9)
saldo de arrendamento – CPC 06 734 787
Saldo em 31/12/2020 3.103 3.275
b) Despesas com imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social (69.905) 23.489 (71.174) 28.342
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%

- 7.986 - 9.636
Efeito das (adições) ou exclusões 
ao lucro contábil
Resultado de equivalência patri-
monial - (2.181) - (997)
Contingências 318 (36) 322 (56)
Compensação de prejuízo fiscal/
base de cálculo negativa de CSLL - - - (246)
Outros (3.022) 545 (3.075) 488
Imposto de renda e contribuição 
social à alíquota efetiva (2.704) 6.314 (2.753) 8.825
Imposto de renda e contribuição 
social diferido (2.704) (832) (2.753) (955)
Imposto de renda e contribuição 
social corrente - 7.146  - 9.780

(2.704) 6.314 (2.753) 8.825
Alíquota efetiva - % - 27% - 31%
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.
16. Receita diferida:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Veiculação de marcas (a) - 4.206 - 4.624
Receita antecipada de
 publicidade (b) 926 1.206 971 1.262
Venda de ingresso antecipado 1.512 1.419 1.512 1.433
Circulante 2.438 6.831 2.483 7.319
(a) Os montantes recebidos a título de veiculação de marcas referem-se a recebimen-
tos 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. O contrato encerrou em 2020. (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. 17. 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 possui o seguinte detalhamento:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Contingências cíveis 1.088 1.134 1.088 1.134
Contingências trabalhistas 767 1.656 815 1.715

1.855 2.790 1.903 2.849
Controladora Consolidado

Saldo em 31/12/2018 2.682 2.711
Baixa (1.169) (1.169)
Adições 1.277 1.307
Saldo em 31/12/2019 2.790 2.849
Baixa (978) (1.007)
Adições 43 61
Saldo em 31/12/2020 1.855 1.903

Trabalhistas: A Cia. é parte em diversas ações judiciais de natureza trabalhista. Com 
base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos da Cia., constata-
se que nenhuma dessas ações se refere a valores individualmente significativos, 
sendo as discussões relacionadas principalmente a reclamações de horas extras, 
domingos e feriados laborados e não pagos, entre outros. Cíveis: A Cia. também 
responde por ações judiciais de natureza cível decorrentes do curso ordinário de 
suas operações. O montante indicado como passivo referente a essas questões foi 
avaliado pelos consultores jurídicos da Cia. considerando sua experiência em ações 
de naturezas semelhantes. Seu principal processo cível decorre de ação movida 
pela extinta Embrafilme liquidada e sucedida pelo Tesouro Nacional (União) contra 
várias empresas exibidoras. O valor de ressarcimento pedido na ação foi arbitrado em 
junho de 1999 por uma perícia indireta feita por cálculo de atualização de informes da 
própria Embrafilme para dez empresas participantes do processo e totalizou 1.754.886 
UFIR’s, equivalente à aproximadamente R$ 1.715, cabendo à Cia. o valor histórico 
de R$ 868. A Cia. obteve a anulação da referida perícia no Tribunal Regional Federal, 
questionando os critérios cálculos e a documentação apresentada pela Embrafilme 
(atualmente, União Federal), que foram utilizados para fins de levantamento e 
atualização dos valores. Nova perícia foi designada por arbitramento judicial para 
proceder à revisão dos valores e a participação proporcional das rés. A Administração, 
baseada na opinião de seus consultores jurídicos internos e externos, registrou 
provisão de R$ 1.015 em 2020 e 2019. Adicionalmente, com base na avaliação 
de seus consultores jurídicos, a Cia. possui montante de R$ 2.051 (R$ 2.052 em 
2019) na controladora e R$ 2.262 (R$ 2.203 em 2019) no consolidado,referentes a 
processos cíveis, trabalhistas e tributários considerados como possíveis perdas e, 
portanto, nenhuma provisão foi reconhecida.
Depósitos Judiciais – movimentação:
Controladora 31/12/2019 Baixas Adições Atualização 31/12/2020
Fiscais 1.608 (979) 812 158 1.599
Trabalhistas 1.422 (887) 245 79 859
Cíveis 820 (886) 371 - 305

3.850 (2.752) 1.428 237 2.763
Consolidado 31/12/2019 Baixas Adições Atualização 31/12/2020
Fiscais  1.611  (982)  814  158  1.601 
Trabalhistas  1.505  (970)  285  80  900 
Cíveis  820  (886)  371 -  305 

3.936 (2.838) 1.470 238 2.806
Índices de atualização dos depósitos judiciais: Fiscal Selic, Trabalhista TR+0,5% ou 
IPCA-E, Cível TR. 18. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2020 e 2019 
o capital subscrito e integralizado dos acionistas controladores está representado 
por 5.803.440 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dividida entre 
seus diversos acionistas pessoas físicas. b) Reserva legal: O valor correspondente 
a 5% da parcela remanescente do lucro líquido da Cia., após a compensação dos 
prejuízos acumulados é destinada à reserva legal, de acordo com o Art. 193 da Lei 
das Sociedades por Ações. A controladora atingiu o limite máximo da reserva legal 
em 2011, de acordo com § 1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76. Em 2018, em virtude da 
incorporação e consequente aumento de capital, o valor máximo da reserva legal 
foi reconstituído. c) Dividendos :Aos acionistas estão assegurados dividendos mí-
nimos 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. Não houve dividendos mínimos obrigatórios na controladora 
para o exercício findo em 31/12/2020em virtude de prejuízo e para o exercício findo 
2019está assim demonstrado:

2019
Lucro líquido do exercício – base dos dividendos 17.175
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar (4.294)
Dividendos pagos em 2020 1.000
Saldo de dividendos a pagar (3.294)
Na controladora, a parcela dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, aprova-
dos em Assembleia Geral de Acionistas, no valor de R$ 28.939estão sendo mantidos 
como reserva de lucros em virtude da restrição existente no contrato de financiamento 
assinado com o BNDES (Nota 13).
Saldo de lucros adicionais retidos em 31/12/2019 93.083
Absorção de prejuízos de 2020 (67.201)
Saldo a pagar 25.882
19. Receita operacional líquida:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receita bruta
Bilheteria 55.984 220.796 62.319 248.535
Venda de mercadorias 18.939 77.251 21.172 86.853
Veiculação de publicidade 4.194 12.680 4.725 15.202
Serviço administrativo 702 2.971 400 1.633
Eventos 320 1.479 340 1.731
Serviços de programação e uso 
de marcas 158 592 158 592
Cinetickets vencidos e não 
utilizados - 1.200 - 1.200

80.297 316.969 89.114 355.746
Impostos sobre receitas e outras 
deduções (9.542) (38.302) (10.771) (43.696)
Receita líquida 70.755 278.667 78.343 312.050
20. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Locação de filmes 22.782 95.171 25.307 106.903
Salários, encargos e benefícios 22.509 37.456 24.389 40.538
Aluguel, condomínio e taxas (*) 1.945 24.807 2.684 28.128
Custo das mercadorias
 vendidas (**) 3.862 13.903 4.271 15.476
Depreciação e amortização (**) 30.714 29.429 33.708 32.401
Manutenção 6.160 15.657 6.789 17.273
Concessionárias de serviços 
públicos 8.117 15.658 8.291 17.009
Outros 4.598 12.246 4.437 12.684

100.687 244.327 109.876 270.412
(*) 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 va-
lores de condomínios e taxas. (**) apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
21. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Salários, encargos e benefícios 6.864 9.651 6.865 9.659
Honorários de diretoria 1.368 2.222 1.375 2.258
Serviços prestados 7.414 5.801 8.068 5.916
Aluguel, condomínio e taxas 591 922 592 925
Publicidade, editais e publicações 67 437 101 470
Viagens - passagem e
 hospedagem 53 200 53 200
Concessionárias de serviços
 públicos 204 274 204 274
Provisão (reversão) para crédito
 de liquidação duvidosa - (2) - (2)
Outras despesas administrativas 1.037 2.596 1.052 2.636

17.598 22.101 18.310 22.336

22. Outras receitas (despesas) operacionais:
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Recuperação de créditos de PIS
 e COFINS (*) 1.014 3.175 1.072 4.048
Créditos extemporaneos de PIS
 e COFINS (**) 3.755 4.131 3.736 4.664
Baixa de ativos (66) - (66) -
Recuperação de INSS 15 404 30 560
Contingências 990 1.194 990 1.194
Outras receitas (despesas) 
operacionais (344) 471 (398) 314

5.364 9.375 5.364 10.780
(*) A Cia. e suas controladas obtiveram 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. Receita líquida da comissão ao prestador de serviço. (**) A Cia. e suas 
controladas refizeram as apurações de créditos de PIS e Cofins não cumulativo dos 
anos anteriores (2016 a 2019), incluindo os créditos que não tinham sido aproveitados 
à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo a receita extemporâ-
nea. Receita líquida da comissão ao prestador de serviço. 23. Resultado financeiro:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receitas financeiras
Rendimento das aplicações
 financeiras 203 1.264 223 1.378
Juros ativos 991 1.106 991 1.108
Atualização monetária – PIS e
 Cofins 788 3.040 849 3.585
Outras receitas financeiras 300 52 300 54

2.282 5.462 2.363 6.125
Despesas financeiras
Juros passivos e atualização
 monetária (2.294) (3.130) (2.390) (3.182)
Juros de arrendamento (CPC-06) (6.846) (6.769) (7.446) (7.511)
IOF (9) (38) (9) (40)
Outras despesas financeiras (53) (64) (51) (66)

(9.202) (10.001) (9.896) (10.799)
Resultado financeiro líquido (6.920) (4.539) (7.533) (4.674)
24. Instrumentos financeiros: 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. 24.1. 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 
taxas de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de 
caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas 
de juros de mercado. A exposição da Cia. ao risco de mudanças nas taxas de 
juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo da 
Cia. sujeitas a taxas de juros variáveis. b) Risco de crédito: O risco de crédito é 
o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em 
um contrato o que levaria ao prejuízo financeiro. A 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. c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo 
de caixa é realizada de forma individualizada para cada empresa e agregada 
pelo departamento financeiro da Cia., que monitora as previsões contínuas das 
exigências de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva 
em consideração os planos de financiamento da dívida das empresas e cumpri-
mento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 24.2. 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 equiva-
lente às taxas praticadas no mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos 
das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores estejam 
próximos de seus valores justos, tendo em vista estarem contabilizados pelos 
seus correspondentes valores contratuais. Os empréstimos e financiamentos 
não tem negociação ativa e as taxas de juros são pós-fixadas e estão consisten-
tes com as práticas no mercado; dessa forma, os saldos contábeis informados 
não diferem de forma relevante dos respectivos valores justos. Em relação aos 
financiamentos obtidos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), as mesmas apresentam taxas diferenciadas que não são 
consideradas condizentes com o mercado brasileiro no que se refere a “taxas 
usuais de mercado”. Essas taxas são contratadas considerando-se seu objetivo 
e avaliação de risco específicos por parte do BNDES, não sendo precificável 
seu valor justo. 25. Cobertura de seguros: A Cia. e suas controladas adotam 
a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apóli-
ces estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. Em 31/12/2020, os 
principais seguros contratados foram os seguintes:

Limite máximo de indeniza-
ção em 31/12/2020

Controladora Consolidado
Riscos operacionais (compreensivo empresarial) 303.700 329.200
26. Compromissos: A Cia. e suas controladas possuem 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. Os valores mínimos dos contratos são reajustados anual-
mente, de acordo com a variação dos principais índices de inflação. Os contratos de 
aluguel das unidades de rua possuem valores fixados em contrato, variável, incidente 
sobre as vendas. Os contratos têm prazo final até 2033 e os percentuais sobre receita 
(bruta/líquida) variam entre 8% a19%. 27. Eventos Subsequente: Considerando os 
contínuos impactos da atual crise pandêmica do COVID-19, a Cia. adotou a seguinte 
estratégia: • Adesão parcial a MP 1.045/2021 lançadas pelo Governo Federal para 
manutenção de emprego e renda; • Adesão a MP 1046/2021 para parcelamento de 
FGTS; • Adesão ao plano do BNDES para suspensão de pagamento dos empréstimos 
por mais 12 meses e alongamento da dívida por 18 meses (para os contratos com 
vencimento em 2023 e 2025); • Aporte de Capital pelos sócios no valor previsto de 
R$ 14.902 com emissão de novas ações proporcionais a participação dos acionistas 
e adiantamento para o aumento de Capital em duas parcelas, sendo a primeira em 
maio/2021 no valor de R$ 11.256; • Obtenção de linha de crédito na Caixa Econômica 
Federal no valor de R$ 5.000 (modalidade Capital de giro, encargos pós fixados à 
taxa de 214,96% CDI CETIP a.a, vencimento do principal e encargos em 30 parcelas 
e seis meses de carência, com liberação em maio/2021).

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

Francisco de Assis Andrade - contador CRC/RJ 072.582/O-0

ETFs movimentaram R$ 153 bilhões na B3 em 2021
De janeiro a maio 

deste ano, 11 no-
vos ETFs (Ex-

change Traded Funds) fo-
ram listados na B3. Ao todo 
já são 40 ETFs disponíveis 
à negociação na bolsa, sen-
do 33 ETFs de renda variá-
vel (20 locais e 13 interna-
cionais) e 7 de renda fixa 
disponíveis para negociação 
na bolsa. A B3 traduz o mo-
vimento ao aumento de po-
pularidade do produto no 
Brasil.

No total, os ETFs movi-
mentaram R$ 153 bilhões 
e o patrimônio dos produ-
tos somou R$ 47 bilhões, 

um crescimento de 23% 
em relação a 2020, quando 
o patrimônio dos produ-
tos era de R$ 38 bilhões. A 
cada mês o número de in-
vestidores na modalidade 
também aumenta: em janei-
ro eram 269 mil investido-
res em ETFs e, ao final de 
maio, esse número cresceu 
149%, atingindo a marca de 
402 mil investidores, sendo 
398 mil pessoas físicas e 2 
mil investidores institucio-
nais. Hoje, são 3,1 milhões 
de investidores pessoa física 
com volume em custódia 
em renda variável na B3.

Os ETFs são títulos re-

ferenciados em determina-
dos índices amplos, como o 
Ibovespa B3 e o S&P 500, 
e que espelham o desem-
penho dessa carteira teóri-
ca. Ao comprar um ETF, 
o investidor aplica em uma 
cesta de papéis que com-
põem essa carteira, sem 
precisar comprar cada uma 
das ações que compõem o 
índice.

Aplicação

No mês de maio, os 3 
três ETFs mais negociados 
na bolsa brasileira foram o 
BOVA11, o BOVV11 e o 

HASH11, respectivamente. 
Em maio, o Bova11, que 
segue o índice Ibovespa B3, 
foi responsável por 51% 
das negociações de ETFs 
no mês, seguido pelo BO-
VV11, também referencia-
do ao índice Ibovespa B3, 
com 19% das negociações 
e o ETF HASH11, referen-
ciado no índice da Nasdaq 
Crypto, lançado no final de 
abril, com 8% das negocia-
ções de ETFs.

Gabriela Shibata, gerente 
de Produtos da B3, conta 
que o mercado de investi-
mentos no Brasil está mais 
maduro e este cenário per-

mite a exploração de novos 
produtos. “Devido às bai-
xas taxas de juros, tivemos 
um grande salto no número 
de investidores pessoas físi-
cas buscando novas opor-
tunidades e diversificação 
de portfólio para investir 
e, com isso, vimos crescer 
também o interesse pelos 
ETFs”.

Em 2019, a B3 registrou 
média diária de R$ 600 mi-
lhões negociados em ETFs, 
em 2020, esse número subiu 
para R$ 1,46 bilhão e, em 
2021, a média diária mais do 
que dobrou em dois anos, 
com um volume médio ne-

gociado de R$ 1,52 bilhão.
O ETF garante pratici-

dade e diversificação para 
os investidores iniciantes, já 
que é possível investir em 
diversos ativos com uma só 
transação. Outra vantagem 
é que a modalidade também 
permite que os investidores 
brasileiros tenham acesso às 
ações de grandes empresas 
globais e se beneficiem da 
rentabilidade de índices in-
ternacionais, sem precisar 
abrir conta em uma corre-
tora em outro país. Entre os 
ETFS disponíveis na B3, 13 
deles têm referência em ín-
dices internacionais.
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ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
C.N.P.J.  05.524.572/0030-28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Iconic Lubrificantes S.A. (“Sociedade”) está 
domiciliada no Brasil, com sede na avenida das Américas, 3434 – Bloco 2, Bar-
ra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade tem como atividade a 
fabricação ou produção, preparação, mistura, empacotamento, armazenagem, 
transporte e venda de lubrificantes, graxas, líquido de refrigeração (para resfriar 
e anticorrosivos), fluidos de freio e outros fluidos, diretamente ou por meio de 
terceiros; importação e exportação de lubrificantes, graxas, líquidos de refrige-
ração (para resfriar e anticorrosivos), peças e acessórios para a indústria auto-
motiva, fluidos de freio e outros fluídos, incluindo amostras de aditivos e óleo 
para análise e equipamentos relacionados à indústria petrolífera, bem como 
importação ou exportação de produtos e equipamentos em geral; prestação de 
serviços de filtragem de óleo para clientes, gerenciamento de estoque, depósito, 
consultoria técnica, comercial e administrativa; prestação de serviços aduanei-
ros e operações portuárias. A Sociedade opera com três fábricas, duas localiza-
das no estado do Rio de Janeiro, sendo uma em São Cristóvão e outra em Du-
que de Caxias, e uma no estado de São Paulo em Osasco, e vinte e quatro 
armazéns de distribuição de produtos lubrificantes, localizados estrategicamen-
te nas principais regiões do território nacional. a.  Esclarecimentos sobre os 
impactos da COVID-19 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
pandemia do coronavírus (COVID-19) em 11 de março de 2020. Diante desse 
cenário, a Ultrapar constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monito-
ramento dos principais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas pre-
ventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da pandemia. Todas as ativida-
des da Sociedade são classificadas como essenciais no contexto das medidas 
adotadas para o enfrentamento da pandemia. As medidas emergenciais e rapi-
dez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como as iniciativas de apoio 
à cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem as atividades da Socie-
dade em operação, garantindo a entrega dos serviços essenciais para a popu-
lação e preservando a saúde e segurança dos colaboradores e parceiros. Per-
manece incerto até que ponto as informações financeiras, após 31 de dezembro 
de 2020, ainda possam ser afetadas pelos impactos comerciais, operacionais e 
financeiros da pandemia, pois dependerá de sua duração e dos impactos nas 
atividades econômicas, bem como das ações governamentais, empresariais e 
individuais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos 
financeiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, podem ser im-
pactadas pela pandemia e podem afetar adversamente a posição financeira da 
Sociedade. Impactos operacionais - As medidas implementadas de isolamen-
to social, restrições à movimentação de pessoas e a operação de certos negó-
cios impactaram de forma significativa a atividade econômica no Brasil. O seg-
mento de Lubrificantes e Graxas percebeu forte retração da demanda em 
decorrência da pandemia e sofreu pressão aguda nos custos de aquisição das 
matérias-primas pressionados pela escalada do dólar e restrições no suprimen-
to de óleos básicos. Através da diligência nos repasses de preços, gestão ativa 

do capital de giro e controle das despesas foi possível entregar resultados sóli-
dos em 2020. Principais riscos e medidas associadas - Risco de crédito – Os 
efeitos das perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa do trimestre 
findo em 31 de dezembro de 2020 estão divulgados em notas explicativas. Risco 
de redução ao valor recuperável de ágios e intangíveis de vida útil indefinida – a 
Sociedade e suas controladas revisaram as projeções utilizadas nos testes de 
redução ao valor recuperável de ágios e ativos alocados às unidades geradoras 
de caixa, considerando os impactos atuais da pandemia. Os testes de redução 
ao valor recuperável não apontaram necessidade de reconhecimento de provi-
são para perdas em 31 de dezembro de 2020. Risco de realização de ativos 
fiscais diferidos – a Sociedade e suas controladas realizaram estudo técnico de 
viabilidade de realização de créditos fiscais diferidos, considerando as proje-
ções mais recentes aprovadas pelo Conselho de Administração para cada seg-
mento de negócios e não identificou necessidade de baixas para o período findo 
em 31 de dezembro de 2020. A administração da Sociedade manteve a discipli-
na no controle de custos e despesas para preservação de caixa e a seletividade 
na alocação de capital sem comprometer o crescimento sustentável do negócio.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (“BR GAAP”), que inclui legislação societária brasileira e nos Pronuncia-
mentos, nas Orientações e nas Interpretações das normas emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas contábeis 
descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade de maneira consistente em 
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) O re-
sultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques 
são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o 
menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos desembolsos de direitos de 
exclusividade com clientes registrados no momento de sua ocorrência e reco-
nhecidos como redutor da receita de vendas no resultado conforme as condi-
ções estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amortização de 
cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos 
contratos. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, 
calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos dire-
tos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito 
de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O 
passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconheci-
dos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do 
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço 
patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contra-
to, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. A Sociedade 

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 15.064 3.933
Aplicações financeiras 245.552 95.724
Contas a receber e financiamentos de clientes 239.666 234.037
Estoques 380.596 327.956
Tributos a recuperar 5.648 30.566
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 3.053 2.966
Demais contas a receber 33.966 12.880
Despesas antecipadas 978 1.127
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 1.264 1.934
Total do ativo circulante 925.787 711.123

Não circulante
Contas a receber e financiamentos de clientes 4.376 2.067
Imposto de renda e contribuição social diferidos 64.655 61.763
Tributos a Recuperar 32.765 -
Depósitos judiciais 43.009 29.430
Ativos de indenização 97.392 -
Demais contas a receber 15.249 107
Despesas antecipadas 93 93
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 995 2.223
Total do ativo realizável a longo prazo 258.534 95.683

Ativos de direito de uso 3.209 5.090
Imobilizado 165.009 164.065
Intangível 4.585 3.209

172.803 172.364
Total do ativo não circulante 431.337 268.047
Total do ativo 1.357.124 979.170

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Empréstimos 50.692 -
Fornecedores 280.592 117.427
Salários e encargos sociais 26.221 27.399
Obrigações tributárias 55.646 38.994
Imposto de renda e contribuição social a pagar 7.272 -
Benefício pós-emprego 6.785 6.093
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 550 855
Arrendamentos a pagar 2.089 1.979
Demais contas a pagar 20.431 13.983
Total do passivo circulante 450.278 206.730

Não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 101.113 4.569
Benefício pós-emprego 139.128 100.187
Arrendamentos a pagar 1.507 3.442
Total do passivo não circulante 241.748 108.198

Patrimônio líquido
Capital social 608.337 608.337
Reservas de lucros 115.408 88.879
Ajustes de avaliação patrimonial (58.647) (32.974)
Total do patrimônio líquido 665.098 664.242
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.357.124 979.170

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 2.006.242 1.944.127
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
prestados (1.576.635) (1.509.946)
Lucro bruto 429.607 434.181
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (169.596) (184.201)
Reversões estimadas de créditos de liquidação 
duvidosa 3.778 7.985
Gerais e administrativas (149.422) (183.936)
Resultado na venda de bens (87) (1)
Outros resultados operacionais, líquidos (9) 21.452
Lucro antes do resultado financeiro, imposto de 
renda e contribuição social 114.271 95.480
Receitas financeiras 5.528 7.305
Despesas financeiras (9.366) (12.355)
Resultado financeiro, líquido (3.838) (5.050)

Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social  110.433 90.430
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (28.571) (20.878)
Diferido (10.333) (9.741)

(38.904) (30.619)
Lucro líquido do exercício 71.529 59.811
Lucro líquido por ação do capital 
social (média ponderada do exercício) - R$ 0,0012 0,0010

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 71.529 59.811
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado:

Perdas atuariais com benefício pós-emprego (25.673) (15.402)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado:

Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
líquido de imposto de renda e contribuição social - 48

Resultado abrangente do exercício 45.856 44.457
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
exceto aluguéis e royalties 2.445.520 2.372.100
Abatimentos, descontos e devoluções (21.547) (21.407)
Reversões estimadas de créditos de 
liquidação duvidosa 3.778 7.985
Amortização de ativos de contratos 
com clientes - direitos de exclusividade (1.898) (3.065)
Resultado na venda de bens e outros 
resultados operacionais, líquidos (96) 21.451

2.425.757 2.377.064
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas 75.419 91.384
Custos das mercadorias, produtos e 
serviços vendidos (1.532.411) (1.559.018)
Materiais, energia, serviços de 
terceiros e outros (303.073) (341.563)

(1.760.065) (1.809.197)
Valor adicionado bruto 665.692 567.867
Retenções
Depreciações e amortizações (18.652) (16.930)
Valor adicionado líquido produzido 
pela Sociedade 647.040 550.937
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 5.528 7.305

5.528 7.305
Valor adicionado total a distribuir 652.568 558.242
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 95.737 15 114.997 20
Impostos, taxas e contribuições 470.653 72 366.477 66
Despesas financeiras e aluguéis 14.649 2 16.957 3
Dividendos e juros sobre o capital próprio 30.795 5 14.205 3
Lucros retidos 40.734 6 45.606 8
Valor adicionado distribuído 652.568 100 558.242 100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2018 592.437 - - - (17.620) 29.068 603.885
Lucro líquido do exercício - - - - - 59.811 59.811
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto de renda e 
contribuição social - - - - (15.402) - (15.402)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de renda e 
contribuição social - - - - 48 - 48

Resultado abrangente do exercício - - - - (15.354) 59.811 44.457
Transações com acionistas:
Aumento de capital em dinheiro 15.900 - - - - - 15.900
Reserva de retenção de lucros referente a 31 de dezembro de 2018 - - 29.068 - - (29.068) -

Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - 2.991 - - - (2.991) -
Reserva de retenção de lucros - - 42.615 - - (42.615) -
Dividendos propostos - - - 14.205 - (14.205) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 608.337 2.991 71.683 14.205 (32.974) - 664.242
Lucro líquido do exercício - - - - - 71.529 71.529
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto de renda e 
contribuição social - - - - (25.673) - (25.673)

Resultado abrangente do exercício - - - - (25.673) 71.529 45.856
Transações com acionistas:
Dividendos aprovados em Assembleia Geral Ordinária - - - (14.205) - - (14.205)

Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - 3.576 - - - (3.576) -
Reserva de retenção de lucros - - 37.158 - - (37.158) -

 Dividendos intermediários (R$ 0,744 por lote de mil ações) - - - - - (30.795) (30.795)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 608.337 6.567 108.841 - (58.647) - 665.098

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 71.529 59.811
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 16.385 14.757
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 172 135
Amortização de ativos de direito de uso 2.095 2.038
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (703) 4.127
Reversão de perdas estimadas de crédito de 
liquidação duvidosa (3.778) (7.985)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 10.333 9.741
Resultado na venda de bens 87 1
Provisão para perda de estoque 3.313 63
Provisão para benefício pós-emprego (9.383) 5.491
Amortização de ativos de contratos com clientes - 
direito de exclusividade 1.898 3.065
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (1.153) 1.815
Demais provisões e ajustes 85 2

90.880 93.061
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (1.851) 30.192
Estoques (55.953) (7.197)
Tributos a recuperar 24.918 (14.962)
Imposto de renda e contribuição social a compensar (87) (1.043)
Demais contas a receber (21.086) (3.218)
Despesas antecipadas 149 34

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 163.165 21.758
Salários e encargos sociais (1.178) 2.722
Obrigações tributárias 16.652 (10.412)
Imposto de renda e contribuição social 27.596 20.878
Benefícios pós-emprego 10.075 (1.331)
Demais contas a pagar 6.449 2.668

31/12/2020 31/12/2019
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Depósitos judiciais (13.579) (8.408)
Contas a receber de clientes (2.309) (1.089)
Impostos a recuperar (32.765) -
Demais contas a receber (15.142) 224
Despesas antecipadas - 615

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
  Benefícios pós-emprego (43) (2.198)
Pagamentos de ativos de contratos com clientes - 
direitos de exclusividade - (705)
Imposto de renda e contribuição social pagos (20.324) (19.835)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 175.567 101.754
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (146.525) (79.984)
Aquisição de imobilizado (16.664) (30.898)
Aquisição de intangível (2.535) (1.132)
Receita com venda de bens 235 42

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (165.489) (111.972)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Emprestimos
Captação 50.000 -
Amortização - (50.000)
Juros pagos (1.547) (3.706)

Pagamento de arrendamento (2.400) (2.156)
Aumento de capital - 15.900
Dividendos pagos (45.000) -

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades 
de financiamentos 1.053 (39.962)
Aumento/(diminuição) em caixa e equivalentes de
caixa 11.131 (50.180)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.933 54.113
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 15.064 3.933
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a 
pagar (214) (1.888)

aplica as isenções de reconhecimento para arrendamentos com prazo contratu-
al inferior a 12 meses e contratos de baixo valor. Nesses casos, a despesa com 
o arrendamento é reconhecida no resultado ao longo do prazo do arrendamento 
conforme incorrida. e) As contas a receber de clientes são registradas pelo valor 
faturado da contrapartida à qual a Sociedade espera ter direito. As perdas esti-
madas em créditos de liquidação duvidosa consideram, (i) no reconhecimento 
inicial do contrato, a expectativa de perdas para os próximos 12 meses ou (ii) 
para a duração do contrato quando da deterioração ou melhora da qualidade de 
crédito dos clientes, levando-se em consideração as características dos clientes. 
f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou cons trução, incluindo 
encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em anda mento, deduzido 
da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por re-
dução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
levando em consideração a vida útil dos bens e são revisa dos anualmente. As 
benfeitorias em imóveis de terceiros são depreciadas pelo menor prazo entre a 
vigência do contrato ou a vida útil dos bens. g) O intangível compreende os 
softwares adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amor tizados pelo mé-
todo linear, levando em consideração sua vida útil e são revisa dos anualmente. 
A Sociedade não tem contabilizados ativos intangíveis que te nham sido gerados 
internamente ou que possuam vida útil indefinida. h) Os demais ativos são de-
monstrados aos valores de custo ou de realização, dos dois o menor, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos, as variações mone tárias e cambiais incorri-
das ou deduzidos de provisão para perda e, se aplicável, ajuste a valor presente. 
A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pelo 
Conselho de Administração em 17 de junho de 2021.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social da Sociedade em 
31 de dezembro de 2020 e 2019 é composto por 60.451.185.289 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social subscrito e 
totalmente integralizado em moeda nacional é de R$ 608.337, dividido em quo-
tas de aproximadamente R$ 0,01 cada uma, conforme demonstrado abaixo:

Número de ações Valor em R$
Chevron Latin America Marketing LLC 26.595.925.926 267.642.004
Chevron Amazonas LLC 21.017 211
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 33.855.238.346 340.694.430

60.451.185.289 608.336.645
Em 16 de abril de 2019, houve aumento de capital em dinheiro no montante de 
R$ 15.900, mediante a emissão de 1.539.217.053 novas ações, com valor de 
emissão de R$ 0,01032993. b. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ga-
nhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em ava-
liação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio lí-
quido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados 
no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resul-
tado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas 
a valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplica-
ção acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reco-
nhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os 
ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o 
resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. c. Distribuição de 
resultados - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mí-
nimo anual de 30% do lucro líquido, após destinar 5% para reserva legal, calcu-
lado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre 
o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 31 de 
dezembro de 2019, a Sociedade possuía reserva especial de dividendos obriga-
tórios não distribuídos constituída no montante de R$ 14.205, a qual foi realiza-
da no exercício de 2020. Adicionalmente, no exercício de 2020, a Sociedade 
distribuiu dividendos intermediários no montante de R$ 30.795 (R$ 0,0005 - cin-
co décimos de milésimos de real por ação).
4 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numera-
dores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por ação.
Lucro básico e diluído por ação 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido da Sociedade 71.529 59.811
Média ponderada das ações em circulação (em 
milhares) 60.451.185 59.938.113
Lucro básico e diluído por ação - R$ 0,0012 0,0010

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas de relatório de auditoria, sem 

ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. 
A ADMINISTRAÇÃO

 José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7-S-RJ
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 325 C, 327 C, 329 C,
CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-1934 -
E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO

DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE

CONTRATO POR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON DE CANNES

inscrito no CNPJ nº 01.233.665/0001-08 em face de
CLEMENTINA NEVES MARCOS GONZALEZ, RUBENS MARCOS

GONZALEZ inscrito no CPF nº 004.945.777-20, ALEXANDRE DE
SOUZA NEVES inscrito no CPF nº 059.125.557-04, MILTON DE
SOUZA NEVES, CÂNDIDA CASTILHO NEVES inscrita no CPF nº
401.160.777-00, ANTÔNIO DE SOUZA NEVES inscrito no CPF

nº 483.991.757-49, nos autos do PROCESSO Nº 0120199-
48.2020.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JÚNIOR, Juiz Titular da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será realizado
o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63,
Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 - Telefones:
(21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O
Primeiro Leilão para venda por valor superior a avaliação será no
dia 19/07/2021 às 12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o
Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 22/07/
2021 às 12h, onde o lanço inicial deverá ser superior ao preço
mínimo ora fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, nos termos deste
edital. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme Laudo de
Avaliação no index. 162/163: APARTAMENTO Nº 404 DO BLOCO
B, SITUADO NA RUA CONDE DE BONFIM, Nº 831 E SUPLEMENTAR
PELA RUA DEZOITO DE OUTUBRO Nº 328, NA FREGUESIA DO
ENGENHO VELHO, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM FRAÇÃO
IDEAL DE 0,009809 DO TERRENO. MATRICULADO NO 11º OFÍCIO
DO RGI SOB O Nº 60.368 E INSCRITO NA PREFEITURA SOB A
MATRÍCULA Nº 0.747.762-3 E CL Nº 06862-7, COM 41M² DE ÁREA
EDIFICADA. DESCRIÇÃO: O Edifício: Construção datada de 1965,
no afastamento da via pública, de ocupação residencial, construída
com estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos. Entrada
do prédio dentro de uma galeria comercial. Prédio com fachada
pintada. Portaria 24h horas, com interfone, entrada com piso em
revestimento. Com 01 elevador. Sem garagem. Prédio com seis
andares. Do 1º ao 5º andar, dez apartamentos por andar. Cobertura
no 6º andar. Próximo ao comércio do bairro e transporte. O
Apartamento: Apartamento composto por sala, com piso taco de
madeira, paredes pintadas. O1 quarto com piso de taco, paredes
pintadas. Cozinha azulejada chão e paredes. Azulejo antigo. 01
banheiro azulejado chão e paredes. Posição do imóvel: fundos.
Vista para o próprio prédio. Área edificada: 41m², segundo guia de
IPTU. O prédio é antigo e em regular estado de conservação. O
Terreno: Onde se encontra edificado o imóvel, está descrito,
caracterizado e dimensionado como consta nas cópias constantes
dos autos, certidão do RGI, Matrícula 60.368 e Inscrição Municipal
nº 0.747.762-3. O Mercado: Foi feita por este Oficial de Justiça
avaliador uma pesquisa de mercado e a comparação com imóveis
próximos. Conclusão: O imóvel, quando vistoriado, encontra-se
regular estado de conservação. O imóvel encontra-se vazio. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelo terreno medindo
na totalidade: 14,00m de frente; 96,70m à direita, confrontando
com o prédio nº 827; 98,50m à esquerda confrontando com o
prédio nº 835, e 14,00m na linha dos fundos, confrontando com a
Rua Dezoito de Outubro. DA AVALIAÇÃO: Diligência realizada em
04/11/2020. Laudo elaborado levando-se em consideração o
estado do imóvel, do prédio, a existência de comércio e transporte
regulares. Assim considerando todos os fatos elencados, ATRIBUO
ao bem acima descrito o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta
mil reais), correspondentes a 64.697,609 UFIR, que devidamente
atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 239,724,05 (duzentos
e trinta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinco
centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados do seguinte: Que o valor do crédito exequendo
atualizado em 19/05/2021 perfaz a quantia de R$ 82.186,12 (oitenta
e dois mil, cento e oitenta e seis reais e doze centavos), conforme
planilha apresentada no index. 277/279. Que conforme certidão
em anexo, consta dívida de IPTU, que atualizada em 21/05/2021,
perfaz o valor aproximado de R$ 1.268,87 (Hum mil, duzentos e
sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Que conforme
certidão em anexo, consta dívida de Taxa de Incêndio (FUNESBOM)
inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, cuja soma
perfaz o valor aproximado de R$ 194,55 (cento e noventa e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos). OBSERVAÇÕES NA
MATRÍCULA Nº 60.368 DO 11º OFÍCIO DO RGI: Cientes os

interessados do seguinte: Que consta no R-1 a partilha da nua
propriedade em favor dos executados destes autos. Que consta
no R-2 usufruto em favor de Almerinda Sequeira Fernandes inscrita
no CPF nº 269.031.137-20. Que consta no R-3 penhora em favor
do Município do Rio de Janeiro, por força da Ação de Execução
Fiscal nº 2005.120.043847-2 que tramita na 12ª Vara de Fazenda
Pública da Comarca da Capital do Estado do RJ. Que consta no R-
4 penhora destes autos. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que os
executados foram citados conforme index. 78/89. Que no index. 95
consta o ato ordinatório, dando conta que os executados não
comprovaram o pagamento, tampouco apresentaram embargos.
Que no index. 113 consta deferimento da penhora. Que a decisão
de index. 113, serviu como Termo de Penhora, devidamente
complementado pela decisão de index. 157/158. Que os
executados foram intimados da Penhora conforme comprovante
de index. 132. Que a avaliação do imóvel foi homologada no index.
175/176. LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de
acordo com as datas e horários previstos no presente edital, sendo
certo que os horários considerados neste edital serão sempre o
fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do
leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o
cadastro e ofertar seus lances online através do site do Leiloeiro
Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 2.1. Os
interessados deverão se cadastrar previamente, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico, sendo certo que o
aceite dos termos e condições para       participação em nossos
leilões é pessoal e intransferível; 3. Somente serão confirmados
os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias
dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira
de Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto
de rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto
(frente e verso) ao lado do rosto, e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 4. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado.  5. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 6. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados através deste
edital da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 –
As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado de imediato através de guia de depósito
judicial, podendo ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao
arrematante. 5.1. O arrematante pagará imediatamente e
diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, através de
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na
conta de seu Preposto indicado. 5.2. A conta corrente para a
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3.
Decorrido o prazo deste edital sem que o(s) arrematantes(s)
tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será
encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas

despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
8.1 – Em relação à preferência na arrematação, observar-se-á o
artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. DO PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: 1. A venda será efetuada à vista. 1.1. Feito leilão,
lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo
901, do NCPC), devendo o valor apurado ser depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas
da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30%
(trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no
prazo de 48 horas. 2. Caso haja interessados em participar do
leilão através de oferecimento de lances para pagamento em
parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, poderá apresentar
ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do
início de cada leilão, por escrito, através do e-mail
sergiorepresas@gmail.com, sendo certo que o parcelamento
deferido pelo juízo foi mediante sinal à vista do valor equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o
remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais
e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em
conta judicial vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil,
em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão, ficando o imóvel
penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço
ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). 2.1. No caso de atraso no
pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por
cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas
vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o
desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897).
2.2. Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. 3. O valor da
comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago
diretamente a ele pelo arrematante. 3.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor de 5% sobre o
produto da arrematação, ou no valor de 2,5% sobre o valor da
dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, pagamento
voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor
das despesas comprovadamente realizadas em todos os casos,
desde que posterior à expedição dos editais. 3.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para
a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na
forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente
que deverá depositar imediatamente na conta corrente do
Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 4. Cientes
os interessados que com o pagamento integral e prova do
recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), será extraída a
Carta de Arrematação, além de mandado de imissão na posse
(sendo imóvel) imediatamente, em favor do arrematante. 5. O
devedor poderá exercer o direito de remição expressamente
previsto no artigo 826 do NCPC até o momento anterior à
assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação. EM
HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE
APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do
NCPC). 6. A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-
rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias,
no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-
rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência,
atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo
único, do CTN. Caso o leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba
que o valor das dívidas aqui mencionadas supere o valor
fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo para análise
da viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo.
7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 8.
A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial
os tr ibutos, as cotas condominiais e as despesas com
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de
inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)
intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, se
não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889, 892 do NCPC.
O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do
leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 23 de
junho de 2021. Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 -
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. MAURO
NICOLAU JÚNIOR - Juiz Titular.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS

 O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS
DE ITAPERUNA, na pessoa de Presidente, no uso de suas prerrogativas
estatutárias, convoca a todos os associados sindicalizados, quites com
suas obrigações de acordo com as normas previstas em Estatuto, para a
ELEIÇÃO SINDICAL, para a eleição dos membros de Diretoria, Conselho
Fiscal e Delegados do Conselho de representantes junto a Federação, titu-
lares e suplentes, considerando cada órgão diretivo, que ocorrerá no dia 20
de julho de 2021, em primeira convocação, ou no dia 04 de agosto de 2021,
ou ainda no dia 19 de agosto de 2021 em terceira e última convocação. Em
cada convocatória será observado o quórum previsto nos Estatutos, para
validação e proclamação da chapa eleita.  A coleta de votos se dará na sede
do sindicato, localizada na Rua Noemia Godinho Bittencourt, 338 – Bairro
Padre Humberto Lindelalf – Itaperuna – RJ e através de uma urna itinerante
que percorrerá as empresas, no horário das 09:00 às 16:00 horas. O prazo
para o registro de chapas será de 08 (oito) dias contados da publicação do
presente Edital, e se dará na sede do sindicato no horário de 09:00 às 16:00
horas.  período de 8 (oito) dias, a contar da publicação deste Aviso. O prazo
da impugnação das chapas registradas será de 05 (cinco) dias, contados
da publicação da relação nominal do registro. O Edital de Convocação será
afixado na sede do Sindicato, regulando-se os procedimentos eleitorais
pelos Estatutos do Sindicato. Itaperuna, 25 de junho de 2021.

José Luis Fernandes – Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ITABORAÍ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,

movida por CONDOMÍNIO ROSSI MAIS RESERVA IMPERIAL
em face de ELTON FARLEY SOBRINHO PEIXOTO,

processo nº 0014681-42.2016.8.19.0023, na forma abaixo:
O Dr. RUBENS SOARES SÁ VIANA JUNIOR, Juiz da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ELTON FARLEY SOBRINHO
PEIXOTO, que em 05/07/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 07/07/21, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o imóvel registrado no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí (RGI) da 1ª
Circunscrição, matrícula nº 34.800, Rua Fagundes Varella nº 151
bloco I apto 205  - Retiro - Itaboraí – RJ, avaliado as fls. 482/483
em 28/4/21, por R$ 215.000,00 Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 23/6/21. Eu, Lidia de Castro D’Elia Ferreira,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. RUBENS
SOARES SÁ VIANA JUNIOR, Juiz de Direito.

Aprovada proposta que destina ativos 
repatriados à segurança pública

A Comissão de Se-
gurança Pública da 
Câmara dos Depu-

tados aprovou proposta que 
estabelece o repatriamento, 
em favor da União, dos es-
tados e do Distrito Federal, 
de bens, direitos ou valores 
enviados ao exterior ilegal-
mente ou clandestinamen-
te. Pelo texto, os recursos 
financeiros decorrentes do 
confisco serão aplicados 
exclusivamente na área de 
segurança pública.

O projeto tramita em ca-
ráter conclusivo e ainda será 
analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

O texto é um substitutivo 
apresentado pelo deputado  
Capitão Augusto (PL-SP) 
aos projetos de lei 382/15, 
do ex-deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame (SP); 
826/15, do ex-deputado 
Caetano (BA); e 5360/16, 
do ex-deputado Tenente 
Lúcio (MG). As propostas 

tratam do mesmo assunto e 
tramitam em conjunto.

O texto elaborado por 
Capitão Augusto amplia a 
aplicabilidade dos textos 
originais ao abranger “ati-
vos” em vez de “recursos” 
depositados ilegalmente 
no exterior. “É necessário 
que a futura lei seja o mais 
abrangente possível. Não 
é adequado limitar-se a re-
patriação ao que consta de 
contas bancárias no exte-
rior, já que poderão existir 
ativos de outra espécie em 
jurisdição estrangeira, tam-
bém sujeitos a bloqueio, 
confisco e repatriação. 
Também no sentido de 
ampliar a aplicabilidade da 
norma, incluíram-se em seu 
alcance pessoas jurídicas”, 
explicou o relator.

A proposta não altera 
nenhuma lei existente. Em 
2016, a Lei da Repatriação 
de Bens permitiu que brasi-
leiros com valores não de-
clarados em outros países 
regularizassem a situação, 

na tentativa de aumentar a 
arrecadação de impostos 
para conter a crise econô-
mica de 2014.

Bloqueio cautelar

Ainda pelo substitutivo, 
o Ministério Público provi-
denciará o bloqueio caute-
lar dos ativos por meio de 
pedido direto à autoridade 
competente no país on-
de estiverem, devendo ser 
cientificado o juízo compe-
tente no Brasil sempre que 
a medida for providenciada.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o bloqueio 
também poderá ser deter-
minado por representação 
da Polícia Federal, durante o 
inquérito policial, desde que 
haja indícios suficientes de 
autoria e materialidade.

Já a repatriação poderá 
ser autorizada pelo juiz após 
o esgotamento das vias re-
cursais ordinárias contra a 
condenação. O Ministério 
Público providenciará o pe-

dido de cooperação jurídica 
internacional, para fins de 
confisco e repatriação, dan-
do ciência à defesa.

Projeto rejeitado 
Na mesma votação, foi re-
jeitado PL 861/15, do de-
putado João Daniel (PT-
SE), que também tramita 
em conjunto e estabelece 
que os recursos públicos 
repatriados serão destina-
dos ao investimento em 
assentamentos da reforma 
agrária e de comunidades 
tradicionais.

“O PL 861/15 não deve 
ser incorporado, por não ser 
adequado à contribuição que 
aqui se construiu, na medi-
da em que acatamos o PL 
826/15 e os textos são mu-
tuamente excludentes. Com 
efeito, a destinação dos re-
cursos para aplicação em se-
gurança pública é muito mais 
consentânea com o esforço 
dos órgãos de persecução 
criminal pela repatriação de 
ativos financeiros”, justificou 
Capitão Augusto.
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Se querem 
diminuir a carga 
tributária de in-
stituições finan-
ceiras e alguns 

setores industri-
ais, vamos fazer 
a discussão sem 
agenda oculta

Everardo Maciel: os projetos de reforma tributária são ruins
Por Jorge Priori

O Monitor Mer-
cantil publica a 
terceira das qua-

tro partes da entrevista ex-
clusiva feita com Everardo 
Maciel, secretário da Recei-
ta Federal nos dois manda-
tos do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995 a 
2002).

Nesta parte, conversa-
mos sobre a sua avaliação 
dos projetos de reforma 
tributária que estão sendo 
analisados pelo Congresso 
Nacional e sobre a possibi-
lidade de termos uma refor-
ma que pudesse simplificar 
o sistema, mantendo a sua 
capacidade tributária e au-
mentando a progressivida-
de dos tributos.

Como avalia os projetos 
de reforma tributária que 
estão sendo analisados no 
Congresso Nacional? Es-
ses projetos resolverão os 
problemas do sistema tri-
butário brasileiro?

São soluções para pro-
blemas não adequadamen-
te formulados. Recorrem 
a enlatados tributários 
em nada compatíveis com 
nossas circunstâncias. A 
característica central des-
ses projetos é uma grande 
redistribuição de carga, em 
que alguns ganham e ou-

tros perdem. Ganham as 
instituições financeiras e as 
cadeias industriais longas. 
Perdem, entre outros, os 
serviços, notadamente os 
serviços às famílias como 
educação e saúde, na falsa 
presunção de que os usuá-
rios dos serviços privados 
de educação e saúde são 
ricos. Perdem, igualmente, 
o agronegócio e a cons-
trução civil, justamente 
os setores que ao lado dos 
serviços têm sustentado o 
crescimento do PIB e em-
prego. Há também setores 
industriais que perdem, 
como as indústrias têxtil e 
de alimentos.

Pretende-se tratar a tri-
butação com alíquota úni-
ca, mas como ficará a cesta 
básica que beneficia, so-
bretudo, os pobres? Argu-
menta-se que será criado 
o programa de transferên-
cia de rendas para cobrir 
os impostos contidos na 
cesta básica. No meu en-
tender, trata-se de fantasia 
inviável.

Outro objetivo desses 
projetos é acabar com a 
guerra fiscal. Ocorre que, 
tal como proposto, acaba 
não só a guerra fiscal, mas 
também a competição fiscal 
lícita, pois há uma vedação 
à concessão de incentivos 
fiscais indispensáveis à cor-

reção das disparidades re-
gionais de renda. Estão se 
livrando da água suja com a 
criança na bacia.

“Mas nós vamos dar 
subsídios para as empre-
sas através do orçamen-
to!” contra-argumentam 
os autores do projeto. Isso 
é zombar da inteligência 
alheia. Quem iria investir 
com retorno de longo pra-
zo acreditando em subsí-
dios em orçamentos anuais 
competindo com gastos 
clássicos, como educação, 
saúde e segurança pública? 
Seguramente, nenhum in-
vestidor faria isso.

Há uma em-
presa espanho-
la que preten-
de implantar a 
maior fazenda 
de energia so-
lar da América 
Latina em São 
José do Bel-
monte, cidade 
localizada no 
sertão pernam-
bucano. Lá não 
tem nada. A ci-
dade é pequena, pobre, e as 
terras são improdutivas. Es-
sa cidade não foi escolhida 
por lobby de ninguém e sim 
por um algoritmo. Não há 
possibilidade nenhuma de 
implantar esse empreendi-
mento, que atenderá o equi-

valente a 1 milhão de domi-
cílios, sem incentivo fiscal, 
porque a energia solar ainda 
não é competitiva.

Existe também a discus-
são sobre a introdução do 
princípio do destino, que 
é responsável por fraudes, 
na União Europeia, estima-
das em € 162 milhões, em 
2020. Para isso será criado 
um fundo para compensar 
os estados com perdas de 
arrecadação. E como esse 
fundo será criado? Com o 
aumento de carga tributária.

Se querem diminuir a 
carga tributária de institui-
ções financeiras e alguns 

setores indus-
triais, com o 
consequente 
aumento em 
outros setores, 
vamos fazer a 
discussão sem 
agenda oculta, 
de maneira cla-
ra. Esses proje-
tos foram ela-
borados com 
financiamento 
privado. Eles 

só podem ser concebidos e 
desenvolvidos pelo Estado, 
pois se requer imparcialida-
de e prevalência do interes-
se público.

A compensação para os 
estados ocorreria no prazo 
de 50 anos. Alguém pode 

afirmar com completa se-
gurança que daqui a 50 anos 
existirão impostos? Duran-
te 10 anos, conviveria o sis-
tema atual, com seus pro-
blemas, e o novo sistema, 
com conceitos novos, onde 
mais de 150 dispositivos 
da Constituição são trata-
dos. Cada um deles dá uma 
discussão no Supremo que 
demora 19, 20 anos para ser 
resolvida.

Em suma, eu considero 
ruins os projetos.

Na sua opinião, se-
ria possível simplificar o 
sistema, mantendo a sua 
capacidade tributária e 
aumentando a progressi-
vidade dos tributos?

Depende muito do que 
se quer quando se fala so-
bre simplificar. Cabe fazer 
uma diferenciação entre 
dois pares de conceitos: 
o simples e o complexo, o 
fácil e o difícil. Por exem-
plo, o ato de respirar im-
plica recrutar o sistema ar-
terial, o sistema nervoso, 
os pulmões e, sobretudo, 
o cérebro. O processo é 
extremamente complexo, 
mas o fazemos de uma 
forma muito fácil, tanto 
que estamos respirando. 
Agora, um relógio de pul-
so é um dispositivo extre-
mamente simples, mas eu, 
e provavelmente você, não 

temos a menor ideia de 
como se conserta um reló-
gio de pulso, porque ele é 
simples e difícil.

O que se tem que fazer 
é tornar os sistemas tribu-
tários amigáveis. Nós es-
tamos falando de operabi-
lidade. Alguém neste país, 
mais do que em qualquer 
outro lugar do mundo, 
tem dificuldade para fazer 
a declaração do Imposto 
de Renda da pessoa física? 
Qualquer um faz. Isso não 
implica dizer que a pessoa 
tem que ter conhecimento 
de direito tributário. O mo-
delo é operável, amigável. 
A complexidade é inerente 
ao fenômeno. Ela é onto-
lógica: as coisas são ou não 
são complexas. Pode-se eli-
minar a complicação. Nesse 
caso, estamos falando de 
operabilidade. É nisso que 
se tinha que investir.

Reforma é sempre ne-
cessária. No Vaticano, há 
uma frase que diz: “Ec-
clesia semper reformanda 
est” (A Igreja está sempre 
se reformando). Tudo de-
manda reforma, que afinal 
é um processo e não um 
evento. Uma reforma não 
é uma aventura, a não ser 
quando se quer utilizar isso 
como uma estratégia para 
ludibriar, para enganar as 
pessoas.

Eve Urban voará com seus  
veículos elétricos na Flórida

ANP destaca a 
primeira abertura 
efetiva de gás natural

A Eve Urban Air 
Mobility Solu-
tions, da Embraer, 

e a Blade Air Mobility, Inc. 
anunciaram um acordo pa-
ra que a Eve disponibilize 
até 60 mil horas de voo por 
ano em seus veículos elétri-
cos de decolagem e pouso 
vertical (eVTOL), também 
conhecido no mercado pela 
sigla em inglês EVA (Elec-
trical Vertical Aircraft), pa-
ra uso nos principais mer-
cados da Flórida e Costa 
Oeste dos Estados Unidos 
a partir de 2026.

A Eve apresenta uma 
proposta que oferece um 
amplo conjunto de produ-
tos e serviços de mobili-
dade aérea urbana (UAM). 
Segundo a Embraer, o veí-
culo aéreo de zero emissões 
e baixo ruído, com design 
simples e intuitivo, continua 
a atingir marcos relevantes 
de desenvolvimento, in-
cluindo o primeiro voo do 
simulador de engenharia 
em julho de 2020 e o mo-
delo em escala em outubro 
de 2020. Além disso, o pro-
jeto de Gerenciamento de 

Tráfego Aéreo Urbano da 
Eve atingiu uma nova mar-
ca em sua colaboração com 
a Autoridade de Aviação Ci-
vil do Reino Unido (CAA, 
Civil Aviation Authority na 
sigla em inglês), para o de-
senvolvimento das condi-
ções necessárias para voos 
UAM com alto potencial de 
expansão. 

“A Blade possui uma 
grande sinergia com a nossa 
missão, uma vez que desen-
volveu uma plataforma que 
facilitará o acesso à mobili-
dade aérea nos centros ur-
banos e, graças à parceria 
com a Eve, oferecerá tam-
bém uma experiência de 
voo silenciosa e sem emis-
são de carbono”, destaca 
André Stein, Presidente & 
CEO da Eve. Para Stein, a 
plataforma vai contribuir 
fortemente para a operação 
dos EVAs em importantes 
mercados da Costa Leste e 
Oeste dos Estados Unidos. 

Futuro da mobilidade

“Essa parceria com a 
Blade é mais um passo pa-

ra avançarmos no futuro da 
mobilidade nessas regiões 
e marca um momento de 
grande entusiasmo para as 
duas companhias,” afirma 
Stein. A Eve planeja dispo-
nibilizar, junto a seus par-
ceiros locais, até 60 aerona-
ves para uso da Blade pelos 
EUA a partir de 2026. 

A Blade vai pagar por 
hora de voo utilizada nas 
aeronaves da Eve, que se-
rão fornecidas pela empre-
sa e terceiros. A disponibi-
lidade da aeronave da Eve 
pela malha da Blade está 
sujeita a acordos definiti-
vos a serem firmados pelas 
empresas. “É uma honra 
para a Blade realizar essa 
parceria com a Eve, que 
se beneficia do profundo 
conhecimento da Embraer 
no setor aeroespacial para 
o desenvolvimento de uma 
aeronave elétrica, silencio-
sa e com zero emissão de 
carbono”, diz Rob Wie-
senthal, CEO da Blade. 

“A aeronave da Eve tem 
o custo operacional ideal 
para nossas rotas de cur-
ta distância, que se soma 

a outras três parcerias que 
temos para EVA. Juntas 
podemos aprimorar nossos 
serviços para as mais diver-
sas missões e operações em 
polos regionais.” 

A Blade é uma platafor-
ma de mobilidade aérea ur-
bana que se compromete a 
reduzir os desgastes das via-
gens por meio de uma alter-
nativa de transporte aéreo 
que seja economicamente 
competitivo para algumas 
das mais congestionadas 
rotas terrestres dos Estados 
Unidos ou internacionais. 
Atualmente, a companhia 
utiliza predominantemente 
helicópteros a aviões anfí-
bios. Seu modelo de negó-
cio com poucos ativos e alta 
eficiência (asset-light), e que 
se conecta com exclusivo 
terminal de passageiros, é 
desenvolvido para facilitar 
uma transição suave para 
aeronaves elétricas de de-
colagem e pouso na vertical 
(EVA ou eVTOL), possibi-
litando a mobilidade aérea a 
custos reduzidos, de forma 
silenciosa e com zero emis-
sões. 

Uma forte agenda regu-
latória está em curso para 
criar oportunidades para for-
necedores e consumidores 
livres no mercado de óleo e 
gás, afirmou o diretor-geral 
da ANP, Rodolfo Saboia, 
que foi palestrante do painel 
“The Oil and Gas Industry 
in Brazil: Investment Oppor-
tunities” (A Indústria de Pe-
tróleo e Gás no Brasil: Opor-
tunidades de Investimentos) 
da OTC Live, evento reali-
zado esta quarta-feira (23) de 
forma virtual.

Além de apresentar uma 
visão geral sobre setor de 
óleo e gás no país, Saboia 
falou sobre as próximas 
rodadas de licitações de 
áreas para exploração e 
produção de petróleo e gás 
previstas para 2021: a 17ª. 
Rodada (7/10), a Segunda 
Rodada de Excedentes da 
Cessão Onerosa (17/12) e 
a Oferta Permanente, que 
pode ocorrer a qualquer 
momento, desde que ha-
ja interesse das empresas 
pelas áreas disponíveis 
no processo. Apresentou 

também as oportunidades 
para o segmento de abas-
tecimento de combustíveis 
e para o de gás natural. 

“O Brasil está pronto 
para assumir uma posição 
de liderança no mercado 
mundial, o que esperamos 
que aconteça nos próximos 
anos. Além dos leilões des-
te ano, no abastecimento 
de combustíveis, vivemos 
uma transformação com a 
venda, pela Petrobras, de 
metade de seus ativos no 
refino. Isso abre o caminho 
para mais competitividade e 
representa um desafio para 
a ANP, que terá que regular 
um número maior de agen-
tes econômicos. Mas, esse 
esforço tem o objetivo de 
construirmos um mercado 
mais aberto e competitivo, 
com benefícios para os con-
sumidores. No gás natural, 
temos a primeira abertura 
efetiva na história do Brasil, 
com a Petrobras deixando o 
segmento de transporte e o 
de distribuição, e com um 
novo marco legal.”, afirmou 
o Rodolfo Saboia. 
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