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EDMAR

Lyra

AGÊNCIA O GLOBO

O

Oposição terá dificuldade em afunilar
candidaturas
deputado federal Ricardo Teobaldo defendeu que Marília
Arraes, Miguel Coelho e Raquel Lyra convergissem numa
única candidatura para evitar que aconteça um segundo
turno entre Anderson Ferreira e Danilo Cabral. A tese está
correta, porém esbarra numa questão elementar que é a
vontade pessoal de cada postulante. Os três nomes têm
justificativas plausíveis para levar adiante seu projeto e não será
tarefa das mais fáceis chegar a um entendimento.
A disputa entre Daniel Coelho (Cidadania) e Mendonça Filho
(Democratas) na pré-campanha do Recife e em especial pelo
apoio do PSL à época culminou na fragilidade dos dois após a
decisão do PSL de ter candidatura própria na capital
pernambucana. Daniel desistiu de sua candidatura e acabou
apoiando Patrícia Domingos, enquanto Mendonça seguiu com
seu projeto e viu a oposição se fragmentar ainda mais com a
entrada do deputado Alberto Feitosa na disputa pelo PSC.
O resultado acabou previsível, nenhum dos envolvidos na
discussão de unidade da oposição chegou ao segundo turno
porque os projetos pessoais ficaram sobrepostos a um projeto
maior que seria vencer a prefeitura com a melhor estratégia. A
história tende a se repetir em 2022 porque nenhum dos três
envolvidos, Marília, Miguel e Raquel, estão dispostos a abrir
mão da cabeça de chapa.
Por mais que tenham argumentos sólidos para levar adiante
seu projeto, os três nomes terão que se entender e quando há
um sentimento de igualdade entre os envolvidos, tal qual na
prefeitura do Recife, o entendimento fica cada vez mais
distante. O filme já foi visto, se reúnem, realizam conversas em
privado, mas a convergência não acontece e se permanecerem
com as três postulações, todos sairão igualmente prejudicados
como os atores da disputa municipal.

O

Mourão em Pernambuco

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão
(Republicanos), virá novamente a Pernambuco para receber o
título de cidadão pernambucano proposto pelo deputado
estadual Marco Aurélio (PSB). Ele já havia recebido o título de
cidadão recifense proposto por Marco Aurélio quando vereador
do Recife. A vinda ao estado será na próxima terça-feira. Além
da solenidade na Alepe, Mourão terá dois eventos no Recife, um
almoço na Fecomercio e um encontro com o governador Paulo
Câmara no Palácio do Campo das Princesas.

HOMENAGENS > Ao completar 55 anos ontem, o deputado
federal e pré-candidato a governador pela Frente Popular,
Danilo Cabral (PSB) foi bastante homenageado nas redes sociais,
lideranças, deputados e prefeitos aliados fizeram questão de
dedicar um espaço de seu tempo para enaltecer a passagem do
aniversário do socialista.

INDULTO > Após o Supremo Tribunal Federal condenar o
deputado federal Daniel Silveira a 8 anos de 9 meses de prisão e
a perda do mandato parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro
anunciou um indulto ao deputado que o livraria de cumprir a
pena. A decisão abre mais um capítulo na disputa entre o
presidente e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, algoz de
Silveira.
INOCENTE QUER SABER > O sistema de freios e
contrapesos está funcionando perfeitamente no Brasil?

@edmarlyra

www.edmarlyra.com

Após voto,
Mendonça
vira alvo

Planalto
esperava vista

Apoiadores
desaprovaram

Indicado à Corte por Jair Bolsonaro, o ministro decepcionou o
presidente e irritou evangélicos e
aliados do Palácio do Planalto votando contra Daniel Silveira. A expectativa no Palácio era de que o
ministro pedisse vista do processo,
o que interromperia o julgamento.
O STF condenou Silveira a 8 anos
de prisão por ameaças e incitação à
violência contra os integrantes do
Supremo e determinou a perda de
mandato parlamentar. Foram dez
votos a favor da decisão e apenas
um favorável a Daniel Silveira, do
ministro Kassio Nunes, também
indicado por Bolsonaro.

Líderes evanegélicos, incentivadores da indicação de André
Mendonça para o Supremo, criticaram seu posicionamento. O
pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, reagiu a Mendonça e disse
que o "mundo evangélico" está
decepcionado com o ministro do
Supremo.
"Na minha opinião, ele (Mendonça) só tinha duas saídas: pedir vista ou votar contra. Ele não
tinha outra saída. Há uma indignação generalizada do mundo
evangélico. Decepção total", reagiu Malafaia.

A coluna de Edmar Lyra é publicada de segunda a sábado.

EM NORONHA > O governador Paulo Câmara cumpre agenda
nesta sexta-feira no arquipélago de Fernando de Noronha para
anunciar obras e investimentos.

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que votou
favorável à condenação do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e
tem sido duramente criticado por
líderes evangélicos e apoiadores do
presidente Jair Bolsonaro, usou
suas redes sociais para justificar a
decisão.
Em sua conta no Twitter, ele
disse não "endossar comportamentos que incitam atos de violência“ e reafirmou seu voto. "É
preciso se separar o joio do trigo,
sob pena de o trigo pagar pelo
joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de
que fiz o correto”, escreveu.
Mendonça ainda falou que,
como cristão, rejeita a ideia de endossar “comportamentos que incitam atos de violência”, e, como
jurista, não pode dar aval a “graves
ameaças físicas contra quem quer
que seja”.
André Mendonça votou pela
condenação parcial de Silveira,
apenas na imputação de crime por
coação no curso do processo.
Desta forma, Mendonça divergiu
em parte do relator e defendeu a
condenação do deputado com
pena menor: de 2 anos e 4 meses
de prisão em regime inicial aberto.
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André disse não apoiar “comportamentos que incitam atos de violência"

Pressionado por bolsonaristas e líderes
evangélicos, ministro do Supremo justifica voto
contra deputado Daniel Silveira

Cargo permite
independência
maior
O voto do ministro André Mendonça representa uma autonomia
natural dos magistrados da Corte.
O cientista político Alex Ribeiro
avalia que ministros costumam
chegar na Corte com pensamento
alinhado com os chefes do Executivo, mas que as diferenças tendem a serem acentuadas com o
tempo de magistratura.
“O magistrado escolhido para a
função, normalmente, principalmente nos últimos anos, tem pensamentos políticos parecidos com
o líder do país. No entanto, a independência de opiniões jurídicas
e também políticas vai se acentuando posteriormente pelo ministro. Ou seja, como aconteceu
com os indicados dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, a autonomia do judiciário e dos seus atores jurídicos
ocorrerá. E isso não seria diferente com André Mendonça”, avalia.
Já o cientista político Antônio
Lucena relembra que, ao chegar na
Corte, os juristas não dependem
mais de apoio político, o que aumenta a sua independência.
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1 imóveis

1
IMÓVEIS

Apartamentos
Vendem-se
BOA VISTA
LP 367 EDF. DUARTE COELHO APTO COM 127 M, 3
QTS,, 1SUITE,VAR, WC SOC,
DCE, SL P/ 02 AMB, COZ,
DCE, TODO C/ ARMARIOS,
PRONTO PARA MORAR,
LINDA VISTA, ELV, R$ 270MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA COM OS NOSSOS
CORRETORES C/ OS NOSSOS CORRETORES. LIGAR
TELEFONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CANDEIAS
02 QUARTOS, SENDO 1 SUITE, 01 WC SOCIAL, 11 ANDAR. 3 FAIXAS R$ 470 MIL.
TODO MOB.TEL: (81)997045593

CASA FORTE
LP 4106 VENDO APTO COM
178M, A 50M DA PRACA DE
CASA FORTE, 4QTS, WC
SOC, 2STES, 1CLOST,VAR, SL
P/ 03 AMB, DCE, COZ, TODO COM ARMARIOS, LAZER COMPLETO, 3 VAGAS,
MARQUE SUA VISITA!! R$
1.250MIL,AC FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

DIVERSOS LOCAIS
LP282 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE PARA MORAO
APTO COM 71M, 2QUSRTOS, SALA P/ 02AMB, COZ,
AREA DE SERV, WC SOC, 1
VG, QUADRA, SALAO DE
FESTA, PLY, R$ 140MIL, AC
FINAC. FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

ESPINHEIRO
LP 331 IMPERDIVEL !!! APTO
COM 120M, 3QTS, 1STE,WC
SOC, SALA P/ 02AMB, COZ,
4VAR, 1VG, ARMARIOS, EM
TODOS OS AMBIENTES, ELEVADORES, SL DE FESTA, R$
350MIL, AC.FIANC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP359 OPORTUNIDADE PARA MORAO A APTO COM
96M, 3 QTS, 1SUITE, DCE,
TO DO COM ARMARIOS,
1VG, ELEV, R$ 375MIL, AC
FINAC, MARQUE SUA VISITA!! FONES: 986967550/
999955055/30375200 CRECI
9355J
LP389 IMPERDIVEL APTO
COM 82M,3QTS, STE, VAR,
SL P/ 02 AMB,WC SOC, DCE,
NACS, ELEV, SL FESTA, PLAY,
PISC, 2VGS, ARMARIOS, R$
520MIL, AC FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP422 OPORTUNIDADE IMPECAVEL APTO PROX DE
TUDO COM 118M, 4QTS,
2STE,WC SOC, SL P/ 02AMB,
COZ, VAR, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 2 VGS, LAZER
COMPLETO, R$ 850 MIL,
MARQUE SUA VISITA, AC.
FINAC, FONES: 9919190003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

GRACAS
LP364 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE UNICA APTO
COM 105 M, 3QTS, COM 1
SUITE, WC SOC, VAR, COZ,
DCE, SALA P/ 02AMB,TODO
COM ARMARIOS, 2VGS, ELEV, SL DE FESTA, QUADRA,
PLAY, R$ 650MIL, AC.FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

JAQUEIRA
LP 3133 OPORTUNIDADE
APTO PROX DO PARQUE
DA JAQUEIRA COM 134M,
3QTS, 1STE, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, DCE, COZ,
TODO COM ARMARIOS, 2
VG, ELEV, QUADRA, EL FESTA, PLAY, AC FINAC, R$ 650
MIL,TELEFONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

apartamentos  casas comerciais  outros

MADALENA
LP 354 APTO TODO COM
ARMARIOS 100 M, 3QTS,
WC SOC, SL P/ 02AMB,VAR,
COZ, DCE, 1VG, ELEV, R$
340 MIL, AC FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP 354 APTO TODO COM
ARMARIOS 100 M, 3QTS,
WC SOC, SL P/ 02AMB,VAR,
COZ, DCE, 1VG, ELEV, R$
340 MIL, AC FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP 378 OPORTUNIDADE UNICA EXCLUSIVIDADE EDF.
MORADA FARROUPILHA
APTO PROX DE TUDO C/
95M, 3 QTS, SUITE, +REVERSIVEL, WC SOC, SL P/ 02
AMB, COZ, 1VG COB, ELEV,
R$ 265 MIL, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

Classificados

2 Veículos

automóveis  motos e bicicletas
caminhões  outros

ROSARINHO

LP 3142 OPORTUNIDADE
UNICA APARTAMENTO C/
84M, 3 QUARTOS, 1SUITE, 1
QUARTO REVERSIVEL, SALA
P/ 02AMB, COZ, WC SOC,
VARAND, WC SOC, WC
SERV, 1 VAGA, TODO COM
ARMARIOS, ELEV, R$ 350MIL,
MARQUE SUA VISITA,ACEIT.
FINAC, LIGAR TELEFONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 235 OPORTUNIDADE UNICA APTO COM 75M, 2
QTS, SUITE, SALA P/ 02AMB,
COZ,WC SOCIAL,AREA DE
SERV, VAR, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 1 VAGA, ELEV SL
FESTA, PISC, PLAY, R$ 400
MIL, AC FINAC, TELEFONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 3144 OPORTUNIDADE
APARTAMENTO COM 70M,
3 QUARTOS, SUITE, SALA P/
02AMB, COZ, WC SERV, ARMARIOS, 1VG, ELEV, LAZER
COMPLETO, R$ 380 MIL, AC
FINACIAMENTO,MARQUE
SUA VISITA RAPIDO COM
UM DOS NOSSOS CORRETORES, FONES: 991861864/
999184740/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP214 OPORTUNIDADE UNICA APTO TODO COM
ARMARIOS, COM 87M, 2
QTS, SUITE COM CLOSET,
WC SOC E WC DE SERV, SL
PARA 02 AMB, COZ, DECORADO E REFORMADO, 1
VG, ELEV, IMPERDIVEL, MARQUE SUA VISITA, R$ 285MIL,
AC FINAC, LIGAR FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

CESAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 05.758.178/0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
Ativo
2021
2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
1.151
1.192
Contas a receber
26
Impostos a recuperar
29
9
Outras contas a receber (Nota 6)
250
273
1.430
1.500
Total do ativo circulante
1.430
1.500
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Outras Contas a receber (Nota 6)
250
250
Propriedade para investimento (Nota 7)
2.757
2.911
Imobilizado
3
5
Ativos de direito de uso (Nota 8)
92
Total do ativo não circulante
2.760
3.258
Total do ativo
4.190
4.758
Passivo e patrimônio líquido
2021
2020
Circulante
Fornecedores
8
1
Tributos a recolher
1
2
Passivo de arrendamento (Nota 9)
94
Outras contas a pagar
1
1
Total do passivo circulante
10
98
Não circulante
Provisão para contingências (Nota 10)
184
271
Total do passivo não circulante
184
271
Patrimônio líquido (Nota 11)
Capital social
14.031 14.031
Prejuízos acumulados
(10.035) (9.642)
Total do patrimônio líquido
3.996
4.389
Total do passivo e patrimônio líquido
4.190
4.758
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma
2021
2020
Receitas líquidas (Nota 12)
44
Despesas gerais e administ.(Nota 13)
(510) (1.141)
(Prejuízo) lucro operacional
(510) (1.097)
Despesas financeiras (Nota 14)
(6)
(11)
Receitas financeiras (Nota 14)
123
95
Resultado financeiro, líquido
117
84
Prejuízo do exercício
(393) (1.013)
Prejuízo por ação - R$1,00
(0,0280) (0,0722)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
2021
2020
Prejuízo do exercício
(393) (1.013)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
(393) (1.013)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO - Em milhares de reais
Capital Prejuízos
social acumul. Total
Em 31 de dezembro de 2019 14.031
(8.629) 5.402
Prejuízo do exercício
(1.013) (1.013)
Em 31 de dezembro de 2020 14.031
(9.642) 4.389
Prejuízo do exercício
(393) (393)
Em 31 de dezembro de 2021 14.031 (10.035) 3.996
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais
2021
2020
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Prejuízo do exercício
(393) (1.013)
Ajustes de:
Depreciação e amort. (Notas 7, 8 e 13)
264
632
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado na alienação de investimentos
Juros de arrendamento (Nota 9)
2
9
Reversão de provisão p/conting.(Nota 10)
(87)
(62)
(Aumento) redução de ativos operacionais:
Contas a receber
26
45
Outras contas a receber
273
273
Tributos a recuperar
(20)
Aumento (redução) de pass.operacionais:
Fornecedores
7
Tributos a recolher
(1)
(4)
Outras contas a pagar
(7)
Partes relacionadas
(3)
Juros pagos (Nota 9)
(2)
(9)
Caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades operacionais
69
(139)
Fluxo de caixa das ativ. de investimento
Adição de propriedades p/invest.(Nota 7)
(30)
Caixa líq. aplic.nas ativ. investimentos
(30)
Fluxo de caixa das ativid.financiamento
Amortização dos pass. de arrend.(Nt 9)
(110)
(183)
Caixa líquido aplic. ativ. financiamento
(110)
(183)
Redução no saldo cx. e equiv.de caixa
(41)
(352)
Caixa e equiv.caixa início exercício (Nt 4)
1.192
1.544
Caixa e equiv. caixa final exercício (Nt 4)
1.151
1.192
Redução no saldo de cx e equiv. caixa
(41)
(352)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais)
Seção A – Informações gerais. 1.1. Contexto operacional: A
Cesar Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por
ações de capital fechado, constituída em 19 de maio de 2003, com
sede na Rua Bione, 220, Recife, Pernambuco e que tem como objetivo dar suporte ao surgimento e consolidação de novos empreendimentos de tecnologia da informação, através de parceiros
e associações, e implementar a participação em outras sociedades comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista. 1.2.
Eventos relevantes do exercício: Em 9 de dezembro de 2021,
em Reunião do Conselho de Administração, o CESAR Centro de
Estudos e SistemasAvançados do Recife (“Cesar”), único acionista
do Cesar Participações S.A. manifestou sua decisão em proceder
com a dissolução da Companhia. Porém, o efetivo encerramento
somente poderá ser consumado após a finalização da regulariza-

3 Oportunidades

LP242 OPORTUNIDADE APTO COM 80M, 2QTS, STE,
VAR, SL P/ 02AMB, COZ,WC
SOC, DCE,TODO COM ARMARIOS, 1VG, PILOTS, R$
230 MIL, AC.FINAC, FONES:
9919190003/30375200/98696
7550 CRECI 9355J
LP242 OPORTUNIDADE APTO COM 80M, 2QTS, STE,
VAR, SL P/ 02AMB, COZ,WC
SOC, DCE,TODO COM ARMARIOS, 1VG, PILOTS, R$
230 MIL, AC.FINAC, FONES:
9919190003/30375200/98696
7550 CRECI 9355J
LP3141 APTO COM 97M, 3
QTS, 1SUITE, VAR, WC SOCIAL, DCE, SALA P/ 02 AMB,
COZ, COM ARMARIOS, PISCINA, SALÃO DE FESTA,
PLAY, 2 VAGAS R$ 530MIL,
AC.FINAC OU ALUGUEL R$
3.000,00 COM TAXAS. FONES: 991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J

ção dos imóveis em seu nome, cujo prazo ainda não é preciso,
para que, no âmbito de dissolução e apuração de haveres, possam os respectivos imóveis, juntamente com os demais bens e
acervo líquido da Companhia, serem transferidos ao seu acionista
ou vendidos à terceiros conforme venha a ser indicado no balanço
da liquidação e relatórios e prestação de contas ao liquidante. Após
cumprida referida regularização, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral para dar início ao processo de dissolução, na forma do Art. 208 e seguintes da Lei das
Sociedades Anônimas e do seu Estatuto Social. Dessa forma, conforme orientação do CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para
Venda e Operação Descontinuada, a Companhia não efetuou a
classificação de ativo não circulante como mantido para venda uma
vez que os critérios estabelecidos nos itens 6 a 8 não foram cumpridos no final do exercício de 2021. Os itens citados orientam que
para efetuar a classificação, o ativo ou o grupo de ativos mantido
para venda deve estar disponível para venda imediata em suas
condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e
costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda. Com
isso, a sua venda deve ser altamente provável. Para que a venda
seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado
deve estar comprometido com o plano de venda do ativo, e deve
ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e
concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser
efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a
venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data
da classificação, e as ações necessárias para concluir o plano
devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado. Em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia registrou prejuízo de R$ 393
(2020: R$1.013) e prejuízos acumulados de R$ 10.035 (2020:
R$9.642). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 4 de março de 2022.
1.3. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração
na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na
Nota 16. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de ativos financeiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos
financeiros é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.
Seção B - Riscos - 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a Companhia faz
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: (a) Ajustes para redução
ao valor recuperável das propriedades para investimento: Os
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. A Companhia é proprietária
de imóveis localizados na Rua do Brum n° 77 e Rua Marques de
Olinda n° 215, mantidos para cessão de direito de uso e negociação de venda, respectivamente. Os imóveis não são ocupados pela
Companhia e estão demonstrados ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, pelas vidas úteis estimadas mencionadas na Nota 7.
Seção C - Notas explicativas relevantes selecionadas
3. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos e passivos ao
custo amortizado
2021
2020
Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
1.151
1.192
Contas a receber
26
Outras contas a receber (Nota 6)
250
523
1.401
1.741
Outros passivos financeiros
Fornecedores
(8)
(1)
Outras contas a pagar
(1)
(1)
(9)
(2)
O caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros créditos,
fornecedores e outras contas a pagar são classificados como ao
custo amortizado.
4. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2021
Bancos conta movimento
1.192
Aplicações financeiras (i)
1.151
1.151
1.192
(i) As aplicações financeiras referem-se a aplicações automáticas
relacionadas a conta corrente mantida pela empresa (2021 e 2020
– CDB 100% do CDI).
5. Transações com partes relacionadas - (a) Remuneração do
pessoal-chave da Administração: No exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, a remuneração do pessoal-chave da Administração ocorreu através de pró-labore, totalizando R$ 63 (2020
- R$ 60), incluindo encargos sociais.
6. Outras contas a receber
2020
2021
Acionistas da Pitang Consultoria e
Sistemas S.A. (antiga controladora)
250
523
Total
250
523
Menos – parcela apres. no ativo circulante 250
(273)
250
Parcela apresen. no ativo não circulante
-

 empregos  negócios
 locadoras  outros

LP3245 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE APARTAMENTO
COM 75M, 3QTS, STE, VAR,
SALA P/ 02 AMB, COZ, WC
SOC, E WC SERV, NASC, ELEV, SL DE FESTA, PLAY, PISC,
1VG,ARMARIOS, R$ 420 MIL,
AC. FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J
LP329 IMPERDIVEL OPORTUNIDADE EXCLUSIVIDADE EDF. PEDRA SITIO DA
ROSEIRA APTO COM 82M
3QTS, SUITECOM ARMARIOS, SALA P/02 AMB, COZ,
COM ARMARIOS, WC SOC
COM BOX, DCE, VAR, TOTALMENTE NASCENETE, ELEV, SL FESTA, PISC COM
RAIA, PLAY, QUADRA, 2VGS,
AC FINAC. R$ 490 MIL, FONES: 30375200/986967550/
991919003 CRECI 9355J

7. Propriedade para investimento: A composição dos saldos
das propriedades para investimentos está demonstrada a seguir:
Taxas
2021 2020
anuais de
Depreciaç. Saldo Saldo
depreciação Custo
acumul. líquido líquido
Imóveis
4%
4.039
(1.282) 2.757 2.911
4.039
(1.282) 2.757 2.911
A movimentação dos saldos das propriedades para investimento
está demonstrada a seguir:
2020
2021
Saldo inicial
2.911
378
Reclassificação (i)
2.956
Adições (ii)
30
(453)
Depreciação
(154)
2.757
2.911
(i) Refere-se ao imóvel localizado na Rua Marquês de Olinda nº
215, Recife - PE. A intenção da administração é negociar o imóvel.
No entanto não havia expectativa de que esta venda ocorresse em
até um ano, a Companhia reclassificou o ativo para Propriedade
para Investimento. O Imóvel está registrado ao custo. Caso estivesse avaliado ao valor justo, este seria de R$ 3.100 (2020 R$3.716). O valor justo foi apurado através de laudo de avaliação
emitido por perito avaliador. Adicionalmente, a Companhia mantém
um segundo imóvel, localizado na Rua do Brum nº 77, utilizado
para fins locação/ cessão de direito de uso. Se esta propriedade
estivesse avaliada ao valor justo, este seria de R$ 6.450 (2020 R$ 6.870). A Companhia estabeleceu o valor justo através de laudo
de avaliação emitido por perito avaliador. (ii) Referem-se a taxas do
registro do imóvel da Rua do Brum nº 77.
8. Ativos de direito de uso - (a) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:
2020
Ativos de direito de uso
Imóveis
92
92
Passivos de arrendamentos
Circulante
94
94
(b) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: A
demonstração do resultado inclui os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:
2021
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso
(incluído em custos e despesas - encargo total
de depreciação - Nota 13)
Imóveis
(108)
(108)
Despesas com juros (incluídas nas despesas
financeiras - Nota 14)
(2)
Os pagamentos de arrendamentos em 2021 totalizaram R$ 112
(2020 - R$ 192). Os arrendamentos são reconhecidos como um
ativo de direito de uso e um passivo correspondente na data em
que o ativo arrendado se torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo
e as despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo de
direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do
prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os
ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de
arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber). Os pagamentos de arrendamentos são
descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento.
Caso essa taxa não possa ser prontamente determinada, a taxa
incremental de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo esta
a taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para
obter os fundos necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições equivalentes.
9. Passivos de arrendamento: Acomposição dos saldos dos passivos de arrendamento está demonstrada a seguir:
Taxa média
2021 2020
mensal de
Juros a Saldo Saldo
juros
Custo
apropria líquido líquido
Passivo de
arrendam. 0,69%
94
94
A movimentação dos saldos dos passivos de arrendamento no
exercício de 2021 está demonstrada a seguir:
Arren- Juros a Arrend.
damento apropriar líquido
Saldo em 31/dez/2020
96
(2)
94
Adições
16
16
Liquidações
(112)
2
(110)
Saldo final em 31/dez/2021
10. Provisões para contingência: Em 31 de dezembro de 2021,
a Administração da Companhia possui saldo de provisão para
contingências no valor de R$ 184 (2020 - R$ 271) referente à
contingência fiscal relacionado ao PIS e COFINS apurados sobre
a receita de aluguel de competência entre janeiro de 2017 a setembro de 2018. Ademais, a Companhia não possuía nenhum
processo judicial em andamento com prognóstico de perda provável ou possível para provisão de outros riscos fiscais, cíveis e
trabalhistas, ou sua respectiva divulgação.
2020
2021
Saldo inicial
271
333
Reversão (i)
(87)
(62)
Saldo final
184
271
(i) Reversão decorrente de reavaliação da administração quanto
a expectativa de perda relacionadas à contingência fiscal referente
a PIS e a Cofins.
11. Patrimônio líquido - a) Capital social: Em 31 de dezembro
de 2021, o capital social subscrito e integralizado é representado
por 14.031.349 (2020 – 14.031.349) ações ordinárias nominativas
no valor de R$1,00 (um real) cada, distribuídas conforme segue:
Capital
Ações Particip.
Social ordinárias
%
Acionista
CESAR-Centro de Estudos
e Sist.Avanç. do Recife
14.031 14.031.349
100%
14.031 14.031.349
100%
12. Receita líquida
2020
2021
Receita bruta de aluguéis
56
Deduções da receita
(12)
Total
44
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ANUNCIE CONOSCO
(81) 3425 5831 / 5882

4 Diversos

1
IMÓVEIS

TORRE
LP 244 OPORTUNIDADE
LINDO APTO DECORADO
COM 52M, 2QTS, 1STE, ARMARIOS, SL P/ 02AMB, COZ,
WC SOC, VAR, NASC, ELEV,
1VG, LAZER COMPLETO R$
300MIL, AC.FINAC, FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

1

 comunicados  serviços
profissionais  outros

Terrenos
Vendem-se
BARRA DE
JANGADA
(CURCURANA) 25X20, 500
M2, MURADO, ATERRADO
NEG. URG. R$ 200 MIL (81)
99704-5593
(CURCURANA) 25X20, 500
M2, MURADO, ATERRADO
NEG. URG. R$ 200 MIL (81)
99704-5593

IMÓVEIS

Casas

Vendem-se

CABO

PIEDADE
03 QUARTOS, SENDO 01
SUITE 100 AV. COM. R$550
MIL (81) 99704-5593.

40.000M2 NA BR- PROX. A
ANTIGA COPERGO- R$ 3.5
MILHOES (PRECISA DE ATERRO) (81)99704-5593.

13. Despesas por natureza

CANDEIAS
12X30, RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
280 MIL (81)99704-5593
15 X 30, FINAL DA RUA
FRANCISCO PESSOA DE
MELO, 2 QUADRAS LAGOA
NAUTICA. R$ 35 MIL (81)
99704-5593.
15 X 30, FINAL DA RUA
FRANCISCO PESSOA DE
MELO, 2 QUADRAS LAGOA
NAUTICA. R$ 35 MIL (81)
99704-5593.
2014M2 ESQUINA BOAS
RES. 350M DA AV. COM. R$
1.500,000 (UM MILHAO E
QUINHENTOS MIL).TEL: (81)
99704-5593.
54X30. 1,5 KM DA AV. COMERCIAL. RUA RIO BONITO.
R$ 400 MIL. (81)99704-5593.

lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado por meio da diluição do
2020 prejuízo, se houver, atribuído aos detentores de ações da Compa(60) nhia pela quantidade média ponderada de ações, respectivamente,
(179) que seriam emitidas na conversão de todas as ações potenciais
dilutivas em suas respectivas ações. Para os exercícios findos em
(156)
(453) 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não há diferença entre o cál(134)
(370) culo do lucro (prejuízo) por ação básico e diluído.
87
62
(84)
(91) Diretoria: Diretor Executivo: Karla Roberta de Godoy-CPF:
(45)
(6) 887.039.754-87 / Diretor Financeiro: Filipe Antônio Genézio
(7)
(44) Pessoa-CPF: 793.422.134-72 / Contadora Responsavel: Cla(510) (1.141) risse Monteiro Castelo Branco-CRC PE: 017649/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
(510) (1.141)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(510) (1.141) Aos Administradores e Acionistas - Cesar Participações S.A..
(i) A depreciação no ano de 2020 se apresenta maior em função do Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Cesar
acúmulo dos registros de 2018 a 2020 no exercício, devido a re- Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
classificação do imóvel situado na av. Marquês de Olinda da conta patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas dede ativo não circulante mantido para venda para investimento. (ii) monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutaNo ano de 2020 o valor foi maior em função da execução de servi- ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
ços de manutenção no imóvel situado na avenida Marquês de findo nessa data, bem como as correspondentes notas expliOlinda.
cativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras in14. Resultado financeiro
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações
2020 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
2021
Despesas financeiras:
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
Juros sobre passivos de arrendamento
(2)
(9) do Cesar Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o deOutros
(4)
(2) sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
Total de despesas financeiras
(6)
(11) exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contáReceitas financeiras:
beis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
Rendimento de aplicações financeiras
35
30 foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaJuros de mora recebidos
88
65 cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformiTotal de receitas financeiras
123
95 dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
Resultado financeiro, líquido
117
84
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das de15. Cobertura de seguros (não auditado): A Companhia possui intitulada
financeiras”. Somos independentes em relação à
um programa de gerenciamento de riscos com objetivo de delimi- monstrações
tar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no
Código
de Ética Profissional do Contador e nas norseu porte e suas operações. As coberturas contratadas, no montante de R$ 8.000, são consideradas suficientes pela administração mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade,
e
cumprimos
com as demais responsabilidades
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria
obtida
é
suficiente
e apropriada para fundamentar
seus consultores de seguros. Seção D - Políticas contábeis - 16.
Resumo das principais políticas contábeis: As principais políti- nossa opinião. Responsabilidades da administração e da
cas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações fi- governança pelas demonstrações financeiras: A adminisnanceiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas tração da Companhia é responsável pela elaboração e adede modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
em contrário. 16.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi- com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
valentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários internos que ela determinou como necessários para permitir a
e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
originais de até três meses e com risco insignificante de mudança relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
de valor. 16.2. Ativos financeiros: A Companhia classifica seus Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração
ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da en- base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
tidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
dos fluxos de caixa. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Com- cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa reapanhia não possuía nenhum ativo financeiro ao valor justo por meio lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáde outros resultados abrangentes ou por meio do resultado. 16.3. veis pela governança da Companhia são aqueles com
Passivos financeiros: Os passivos financeiros da Companhia são responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
substancialmente representados por fornecedores e outras con- das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditas a pagar. Estão demonstrados pelos valores de contratação, e tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
quando aplicável, acrescidos dos encargos pactuados, que in- objetivos são obter segurança razoável de que as demonstracluem juros e atualização monetária. Itens não monetários men- ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorsurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são ção relevante, independentemente se causada por fraude ou
convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Setransações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as taxas garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado. brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
16.4. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
renda e a contribuição social do exercício, corrente e diferido, podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas requando aplicável são calculados com base nas alíquotas de 15%, levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inacrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributá- econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas devel para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a monstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realicompensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui- zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
ção social, limitada a 30% do lucro real. 16.5. Propriedade para auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos cetiinvestimento: São propriedades mantidas para auferir receita de cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifialuguel ou para valorização de capital ou para ambos, e não para camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos admi- fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de aunistrativos. Propriedades para investimento são registradas pelo ditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das res- de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
pectivas amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resulàs taxas que levam em consideração o tempo de vida útil esti- tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
mado dos bens. Os gastos incorridos com reparos e manutenção fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, consão contabilizados somente se os benefícios econômicos asso- luio, falsificação, omissão ou representações falsas intenciociados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de nais. • Obtemos entendimento dos controles internos
forma confiável, enquanto que os demais gastos são registrados di- relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
retamente no resultado quando incorridos. A Companhia é pro- de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
prietária de imóvel mantido para fins de renda de aluguel de longo objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos conprazo. O ativo não é ocupado pela Companhia e está demons- troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das
trado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depre- políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
ciação acumulada, calculada pelo método linear, pelas vidas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
úteis estimadas mencionadas na Nota 7. 16.6. Redução ao • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
circulantes, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil em relação a eventos ou condições que possam levantar dúpode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor re- vida significativa em relação à capacidade de continuidade
cuperável é calculado para verificar se há perda. Quando hou- operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstraentre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se
Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis sepa- fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
radamente. 16.7. Provisões para contingência: As provisões são de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, podem levar a Companhia a não mais se manter em continuilegal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrué provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui- tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
dar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. as divulgações e se essas demonstrações financeiras repre16.8. Demais ativos e passivos: Os demais ativos e passivos, sentam as correspondentes transações e os eventos de maclassificados no circulante e não circulante obedecem ao prazo de neira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
valor conhecido e calculável, respectivamente, incluindo, quando trabalhos de auditoria planejados e das constatações signifiaplicável, os rendimentos, os encargos e as variações monetárias cativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
e cambiais. 16.9. Lucro (prejuízo) por ação: O lucro (prejuízo) por controles internos que, eventualmente, tenham sido identifiação é calculado com base no pronunciamento técnico CPC 41 - cadas durante nossos trabalhos. Recife, 4 de março de 2022.
Resultado por Ação (IAS 33). O cálculo do prejuízo básico por ação PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda.
é efetuado por meio da divisão do prejuízo do exercício atribuído (atual denominação da PricewaterhouseCoopers Auditores
aos detentores de ações da Companhia pela quantidade média Independentes) - CRC 2SP000160/O-5. Vinícius Ferreira
ponderada de ações em circulação durante o mesmo exercício. O Britto Rêgo - Contador CRC 1BA024501/O-9.
Pró-labore e encargos
Depreciação – ativos de direito de uso
Depreciação – imobilizado e propriedade
para investimento (i)
Serviços contratados (ii)
Provisão para contingências
Impostos e taxas
Aluguel e manutenção
Outras despesas
Total
Classificados como:
Despesas gerais e administrativas

2021
(63)
(108)
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