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PRONAC 192560

linhas de atuação

Fundado em 1992, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, mas com atuação em todo o 
território nacional, o Grupo Komedi tem por missão gerar valor para clientes nacionais e multinacionais de 
grande porte.

Equipes de especialistas, em diferentes setores do Grupo, oferecem: 
• Consultoria completa em projetos de incentivo �scal (Lei Federal - Rouanet, ProAC, Ancine e ISS Rio);
• Recuperação Tributária com ênfase em Tributos Federais e ICMS (Pis, Co�ns e FoPag);
• Incentivos Fiscais na área de Inovação Tecnológica (Lei do Bem e Rota 2030).



Utilizando o Art 1º, a empresa no Lucro Real 
pode realizar investimentos em projetos audiovisuais 

com base no mecanismo de incentivo fiscal.

25%+ RETORNO

SEM CUSTO PARA A EMPRESA

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS DO ART 1º:
• 3% do IR das empresas no Lucro Real;
• Lançamento do valor total investido como despesa operacional;
•  Retorno de 25% do valor total investido do Imposto de Renda;
• Marca da empresa patrocinadora na veiculação do projeto.

LEGISLAÇÃO:
• Lei 8.685/1993
• Lei 9.323/1996
• Lei 10.454/2002



• Animação infantil em 10 episódios;
• 11 minutos por episódio;
• Suporte e sistema digital de alta definição;
• Destinação inicial: Canal Infantil - TV Paga.

NÚMERO SANFOM

18 – 0414



SINOPSE
Julinha Relógio é uma menina muito curiosa que gosta muito de ler e estudar. Os episódios se 
iniciam com Julinha em suas atividades cotidianas (estudando, assistindo TV, cozinhando com a 
avó, etc) até que surge alguma questão. Como foram construídas as pirâmides do Egito? Quanto 
tempo uma garrafa de plástico demora para se decompor no mar? Quanto tempo leva para um 
foguete ir da Terra até a Lua? São muitas questões e Julinha quer responder todas elas.

Para resolver estas questões, quando entra no relógio de sua sala levando qualquer um de seus 
bichos de pelúcia (Alce, Boi, Pinguinho, Gabriel e Balu), pode se transportar para qualquer outro 
relógio ou objeto de marcação do tempo, em qualquer lugar ou época. Uma vez neste novo local, 
seu bicho de pelúcia ganha vida e juntos participam de grandes aventuras. Egito antigo, China, 
América do descobrimento, Londres, Paris (Museu do Louvre), Rio de Janeiro e Antártida serão 
cenários das aventuras de Julinha e a Galera do Planeta. A questão ambiental será um dos des-
taques da série.

PERSONAGENS DA SÉRIE
Julinha - Pinguinho - Alce - Boi - Gabriel - Balu - Murilo



• Animação infantil em 10 episódios;
• 13 minutos por episódio;
• Suporte e sistema digital de alta definição;
• Destinação inicial: Canal Infantil - TV Paga.

NÚMERO SANFOM:

18–0456



SINOPSE
Maria é uma menina muito alegre que gosta de ir, depois das aulas e aos finais de semana, para 
a casa de seus avós. É na casa deles que ela junto com Lucas, o vizinho, e seu inseparável dinos-
sauro de pelúcia, Astolfo, iniciam todas as aventuras. A cada visita ao seu avô, Maria se depara 
com um enigma deixado nos lugares mais inesperados (um cartão entre outros, debaixo de 
uma peça de xadrez, em uma placa no jardim, etc) que, com a ajuda de Lucas e Astolfo, busca 
desvendar. Se utilizando do poder do desenho e da imaginação, eles viajam para diversos lug-
ares em busca de respostas.

Mas, no decorrer das aventuras, os desenhos de Maria, Lucas e Astolfo podem trazer algumas 
surpresas como um gnomo um pouco assustador, uma nave espacial no lugar de uma carrua-
gem, um porco espinho engraçado, entre outras que são consequência da imaginação dos per-
sonagens e se tornam reais durante a história.

PERSONAGENS DA SÉRIE
Maria  -  Lucas - Astolfo  -  Avô  -  Avó
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SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

CAMPINAS

11 2078.3690
21 2240.1486
19 3234.4864


