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Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que
se realizará no dia 23/09/2020, às 10hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, São Paulo - SP,
no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., com
a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de
2019; b) tomar as contas da Administração referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remunera-
ção anual global dos administradores; e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                                       (28, 29/08 e 01/09)

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2020, às 09:00
horas, na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor
TPE, Edifício Iguatemi Office Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; b) Consolidação do Estatuto; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
28 de agosto de 2020. Flavio José Martins.                                 (28, 29/08 e 01/09)

Edna Santos – Trata-se de fatos reais, ocorridos 
a partir de 1994, nos quais a jornalista com mais de 
trinta anos de profissão, especializada e reconhe-
cida nacionalmente em jornalismo investigativo, 

envolveu-se. Um homem foi flagrado aplicando violenta surra, 
num garoto indefeso. À repórter, avisada de tal prática, coube 
até por instinto, analisar sua veracidade, importância e avaliar. 
O infrator era Luciano Camargo que faz dupla com seu irmão 
Zezé. Destarte, teve início um violento assedio à repórter. 
Esse tormento aguçou o seu faro investigativo. Descobriu, sem 
querer, a estranha e “impublicável” atividade sexual de Lucia-
no. O livro a revela, com fotos e farta documentação. Poucas 
vezes tivemos notícia de tamanha perseguição: de tentativa de 
suborno à armação que a levou à prisão, por dez meses. Por 
óbvios motivos somente poderá ser adquirido no site : https://
botequimliterario.lojaintegrada.com.br . À Edna nossa incon-
dicional solidariedade!!

A Reportagem Proibida

Márcia Villaça da Rosa – Matarazzo – A co-
municóloga paulista com desmedido esmero, lançou 
seu cantinho de poemas. Sua abrangência filosófica 
existencialista é notável. Seguramente agradará lei-

tores de todos os matizes. No final, algumas páginas nominadas 
de “Roteiros culturais” nas quais retrata pequenas biografias e 
textos de seres memoráveis. Gostoso!

Whitehaven

Importante evento literário que reunirá ótimos autores de 
todo Brasil, ocorrerá entre os dias 29 de agosto a 6 de setembro. 
Trata-se da primeira Semana Virtual do Autor Independente – 
Sevai - Voltado para o escritor nacional que normalmente acha-se 
à margem no universo livreiro literário, visa dar destaque a esses 
autores, que trabalham seus livros de forma independente, com 
poucos recursos e conhecimentos. Contando com o apoio de 
nomes como Roberto Ferrari, presidente da ACLASP (Acade-
mia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo) e Antônio Torres 
(Imortal da Academia Brasileira de Letras) a Sevai chega com 
uma proposta simples e inovadora. Unir leitores e escritores no 
maior espaço de integração do mundo: a Internet! Durante o 
evento ocorrerão promoções de e-books e livros físicos dos par-
ticipantes. Acesse o site: http://www.sevai.com.br para conhecer 
toda a programação, rol de autores e parceiros literários deste 
evento que promete ser o maior e inovador em sua categoria. 
Com certeza merecerá total atenção. Sucesso!!

PELO LIVRO SEM TAXAÇÃO!! 

Dica:

Margaret Marras (org) – Summus – Desde 
sua provável concepção no final do século XIX, os 
princípios de Gestalt, vem a passos largos assumindo 
posição de ponta, na psicologia mundial. Com temas 
contemporâneos, essa obra em nove capítulos es-

critos por dez especialistas, abrange um espesso espectro de 
síndromes atinentes, que realmente esclarecerão pontos que 
eventualmente possam passar desapercebidos. Muito oportuna.

Angústias Contemporâneas e 
Gestalt-Terapia

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 048/2020; Processo 
n.º 073/2020; Objeto: Registro de preços para aquisição de material de pavi-
mentação (agregados) para aplicação nas vias públicas no município - Entrega 
das Propostas: a partir de 31/08/2020 às 08h00 no site https://www.compras-
governamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 11/09/2020 às 09h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site su-
pra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.
br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de ABERTURA 
de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 049/2020; Processo n.º 075/2020; Obje-
to: execução de serviços de recapeamento asfáltico, incluindo fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, em vias públicas no Bairro Jardim Do-
lores e Centro - Entrega das Propostas: a partir de 31/08/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 
11/09/2020 às 10h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edi-
tal disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.
br; Aviso de REABERTURA de Licitação - Concorrência Pública nº 003/2020 
- Processo n.º 037/2020; Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução da fase 1 (alvenarias e acabamentos) da EMEB Prof. Flávio Iared - 
Entrega dos envelopes de Habilitação e de Proposta até 01/10/2020 às 09:00 
horas, no Paço Municipal, na sala de reuniões do Departamento de Licitações 
e Compras, situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul – SP - Edital disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.
br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 
Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299-0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020, 31/03/2019 e 31/12/2018 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Notas Explicativas 1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional de 
Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na forma de sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Jandira, Estado de São 
Paulo. A Companhia está envolvida primariamente na industrialização, 
comercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, limpeza 
e cosméticos. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de 
Elaboração: De acordo com o estatuto social da Companhia, os exercícios 
fiscais compreendem o período de 1º de abril a 31 de março de cada ano. 
2.2. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: 
Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista e 
investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da 
aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.4. Contas a 
receber de clientes e estimativa de provisão para créditos de 
liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos 
decorrentes das vendas de produtos. A avaliação do risco de realização dos 
créditos e, quando aplicável, da necessidade de constituição de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é feita com base em análise individual 
dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados pelo custo médio de 
aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando 
aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo 
método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. Gastos com 
reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo são 
reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível: 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em 

Relatório da Diretoria:  Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, reapresentamos à V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de março de 2020, 31 de março de 2019 e 31 de março de 2018, compostas pelo Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Barueri, 29 de agosto de 2020. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais 
*Reapresentado 2020* 2019* 2018* 
Ativo/Circulante 102.114 53.991 68.319
Caixa e equivalentes de caixa 14.483 3.766 14.808
Contas a receber de clientes 51.744 28.250 29.831
Estoques 10.897 6.696 4.712
Impostos a recuperar 14.348 6.524 2.988
Outros créditos 10.642 8.755 15.980
Não Circulante 116.986 66.148 62.663
Outros créditos 962 3.718 7.741
Impostos a recuperar 484 466 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.819 – –
Investimentos 56.325 39.313 40.212
Imobilizado 30.825 16.251 8.310
Intangível 6.500 6.400 6.400
Direito de uso 13.071 – –
Total do Ativo 219.100 120.139 130.982

2020* 2019* 2018* 
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 73.201 53.156 43.426
Fornecedores 39.393 18.840 16.608
Empréstimos e financiamentos 16.539 27.475 20.187
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.000 1.080 1.208
Obrigações tributárias 3.410 1.713 1.793
Outras obrigações 10.778 4.048 3.630
Arrendamento mercantil 2.081 – –
Não Circulante 81.543 44.336 68.709
Empréstimos e financiamentos 56.000 36.381 64.066
Obrigações tributárias 276 324 461
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 112 154
Outras obrigações 16.599 7.519 4.028
Arrendamento mercantil 8.668 – –
Patrimônio Líquido 64.356 22.647 18.847
Capital social 15.000 13.672 13.672
Reserva de capital 32.772 – –
Reserva de reavaliação 141 219 299
Reserva de lucros 16.443 8.756 4.876
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 219.100 120.139 130.982

Demonstrações do Resultado
*Reapresentado 2020* 2019* 2018* 
Receita Líquida de Vendas 187.899 139.430 127.535
Custo das Vendas (114.421) (72.131) (64.544)
Lucro Bruto 73.478 67.299 62.991
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (25.848) (23.081) (19.202)
Gerais e administrativas (20.797) (19.322) (18.588)
Outras receitas operacionais líquidas 1.670 162 669
Resultado da equivalência patrimonial (559) 800 2.540
Lucro Operacional antes
 do Resultado Financeiro 27.944 25.858 28.410
Resultado Financeiro (17.074) (20.265) (21.185)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 10.870 5.593 7.225
Imposto de Renda e Contribuição Social (2.507) (1.417) (2.251)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 8.363 4.176 4.974
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
 por Ação - R$ 0,42 0,21 0,26

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
*Reapresentado 2020* 2019* 2018* 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 10.870 5.593 7.225
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 4.708 2.571 1.929
 Amortização do direito de uso 2.467 – –
 Provisão para riscos 116 – (329)
 Resultado de equivalência patrimonial 527 (800) (2.540)
 Lucro da venda de imobilizado – – –
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 5.653 7.993 8.170
 Juros sobre arrendamento mercantil 900 – –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (4.201) (1.984) (1.109)
 Contas a receber de clientes (23.306) 1.581 (2.892)
 Impostos a recuperar (6.267) (4.002) 5.868
 Partes relacionadas 3.226 4.549 2.194
 Outros créditos 2.880 6.699 (722)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias (449) (1.690) (4.211)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (80) (129) (39)
 Fornecedores 18.866 2.279 982
 Partes relacionadas (344) 484 –
 Outras obrigações 4.164 (12) (110)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.730 23.132 14.416
Pagamento de juros de empréstimos
 e financiamentos (6.083) (7.993) (8.170)
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.205) (828) 828
Caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 11.442 14.311 7.074
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado – – 5
Aquisição de imobilizado (14.626) (8.756) (2.131)
Aquisição de controlada – – (36.555)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimento (14.626) (8.756) (38.681)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 11.600 3.800 –
Pagamento de empréstimos partes relacionadas (1.000) – –
Captação de empréstimos e financiamentos 78.150 – 62.000
Pagamento de arrendamento mercantil (5.689) – –
Amortização de empréstimos e financiamentos (69.037) (20.397) (37.450)
Dividendos pago (123) – –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento 13.901 (16.597) 24.550
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 10.717 (11.042) (7.057)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 3.766 14.808 21.865
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.483 3.766 14.808
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 10.717 (11.042) (7.057)

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido
Ca- 

pital 
social

Re- 
serva 
capi- 

tal

Reser- 
va de 

reava- 
liação

Reser- 
va de  

lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/17 
 (Reapresentado) 13.672 – 392 3.092 – 17.156
Ajustes aos saldos de abertura – – – – (2.833) (2.833)
Provisão para perdas
 estimadas - clientes – – – – (188) –
Provisão para perdas
 estimadas - Armazém 47 – – – – (2.645) –
Reclassificação prejuízo 
após ajustes – – – (2.833) 2.833 –
Saldos em 1/04/2017 
 (Ajustado) 13.672 – 392 259 – 14.323
Lucro Líquido do exercício – – – – 4.974 4.974
Reserva legal – – – 249 (249) –
Realização de reserva
 de reavaliação – – (140) – 140 –
Reserva de lucros – – – 4.368 (4.368) –
Dividendos a distribuir – – – – (497) (497)
IR e CS diferidos – – 47 – – 47
Saldos em 31/03/2018 13.672 – 299 4.876 – 18.847
Realização de reserva
 de reavaliação – – (80) – 121 41
Lucro líquido do exercício – – – – 4.176 4.176
Destinações:
 Reserva legal – – – 208 (208) –
 Reserva de lucros – – – 3.672 (3.672) –
 Dividendos a distribuir – – – – (417) (417)
Saldos em 31/03/2019 13.672 – 219 8.756 – 22.647
Aumento de capital 1.328 – – – – 1.328
Constituição reserva de capital    – 32.772 – – – 32.772
Realização de reserva
 de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 8.363 8.363
Destinações:
 Reserva legal – – – 418 (418) –
 Reserva de lucros – – – 7.269 (7.269) –
 Dividendos a distribuir – – – – (794) (794)
Saldos em 31/03/2020 15.000 32.772 141 16.443 – 64.356

A Diretoria
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 
de março de 2020, a Companhia detém 99,99% do capital social da 
empresa Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e 
não circulantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, sendo essas variações registradas na 
demonstração do resultado. 2.10. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 
2020, o capital social subscrito e integralizado está representado por 
20.832.371 ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo 
MPR Participações S.A.

Balanços Patrimoniais
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Ativo/Circulante 1.683 1.156 1.115
Caixa e equivalentes de caixa 19 14 4
Outros créditos 1.664 1.142 1.111
Não Circulante 117.547 45.016 38.024
Investimentos 117.471 44.922 37.951
Imobilizado 76 94 73
Total do Ativo 119.230 46.172 39.139

Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 1.776 1.374 1.158
Obrigações tributárias 5 6 8
Outras obrigações 1.771 1.368 1.150
Não Circulante
Outras obrigações – 4 4
Patrimônio Líquido 117.454 44.794 37.977
Capital social 60.000 30.100 30.100
Reserva de capital 32.401 – –
Reserva de reavaliação 141 219 299
Reserva de lucros 1.531 14.475 7.578
Lucro adicional proposto 23.381 – –
Total do Passivo 119.230 46.172 39.139

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 31/03/2019 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)
Relatório da Diretoria:Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de março de 2020, 31 de março de 
2019 e 31 de março de 2018, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 29 de agosto 2020.  A Diretoria.

Demonstrações do Resultado 2020* 2019* 2018*
*Reapresentado
Resultado de equivalência patrimonial 11.447 7.741 8.655
Lucro (Prejuízo) Operacional 11.447 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo)  do Exercício 11.447 7.741 8.655
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,15 0,12 0,12

Demonstrações das Mutações 
 do Patrimônio Líquido

Reserva de Lucros
Capital 
social

Reserva
de capital

Reserva
de reavaliação

Reserva
Legal

Retenção
de lucros

Dividendo Adicional 
Proposto

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/03/2017 (Reapresentado) 30.100 – 392 139 2.804 – – 33.435
Ajustes aos saldos de abertura – – – – – – (3.248) (3.248)
Saldos em 1 de Abril de 2018 (ajustado) 30.100 – 392 139 2.804 – (3.248) 30.187
Lucro líquido do exercício – – – – – – 8.655 8.655
Reserva legal – – – 433 – – (433) –
Dividendos declarados – – – – – – (865) (865)
Realização de reserva de reavaliação – – (93) – – – 93 –
Constituição da reserva de lucros – – – – 7.450 – (7.450) –
Saldos em 31/03/2018 (Reapresentado) 30.100 – 299 572 10.254 – (3.248) 37.977
Realização de reserva de reavaliação – – (80) – – – 80 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 7.741 7.741
Destinações:
 Reserva legal – – – 387 – – (387) –
 Constituição da reserva de lucros – – – – 6.510 – (6.510) –
 Dividendos a distribuir – – – – – – (774) (774)
 Dividendos pagos – – – – – – (150) (150)
Saldos em 31/03/2019 (Reapresentado) 30.100 – 219 959 16.764 – (3.248) 44.794
Aumento capital 29.900 – – – – – – 29.900
Constituição de reserva de capital – 32.401 – – – – – 32.401
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – – – 78 –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 11.447 11.447
Destinações:
 Reserva legal – – – 572 – – (572) –
 Constituição da reserva de lucros – – – – (16.764) 23.381 (6.617) –
 Dividendos a distribuir – – – – – – (1.088) (1.088)
Saldos em 31/03/2020 (Reapresentado) 60.000 32.401 141 1.531 – 23.381 – 117.454

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
*Reapresentado

2020* 2019* 2018*

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 11.447 7.741 8.655
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 resultado de equivalência patrimonial (11.447) (7.741) (8.655)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Partes relacionadas (164) (133) –
 Outros créditos 8 27 (47)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias – (3) 7
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 118 142 52
 Fornecedores – (1) (1)
 Partes relacionadas 50 15 –
 Outras obrigações (4) – –
Caixa gerado pelas atividades operacionais 8 47 11

Caixa líquido gerado pelas 2020* 2019* 2018*
 atividades operacionais 8 47 11
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado 2 – –
Aquisição de imobilizado (5) (21) (7)
Dividendos recebidos – 134 –
Dividendos distribuídos – (150) –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (3) (37) (7)
Caixa líquido gerado pelas
  (aplicado nas) atividades de financiamento – – –
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa 5 10 4
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14 4 –
Caixa e equivalentes de  caixa no fim do exercício 19 14 4
Aumento (Redução) 
 Líquido em Caixa e Equivalentes de Caixa 5 10 4

Demonstrações do Valor Adicionado
*Reapresentado

2020* 2019* 2018*

Valor Adicionado Recebido em Transferência 11.447 7.741 8.655
Resultado de equivalência patrimonial 11.447 7.741 8.655
Valor Adicionado Total a Distribuir 11.447 7.741 8.655
Distribuição do Valor Adicionado (11.447) (7.741) (8.655)
Remuneração de Capitais  Próprios (11.447) (7.741) (8.655)
Dividendos (1.087) (924) (865)
Lucros retidos/Prejuízo  do exercício (10.360) (6.817) (7.790)
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participações 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração de bens 
próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: 3. De acordo com o estatu-
to social da Companhia, os exercícios fiscais compreendem o período de 1º 
de abril a 31 de março de cada ano. 3.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.2. Caixa 
e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e depósitos 
bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 
dias da data da aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor. 
3.3. Investimentos: Os investimentos em controladas são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2020, a Companhia 

detém 100% do capital social da empresa Álcool Ferreira S.A., 100% do capital social da Companhia Nacional de Álcool e 0,01% do capital social da Da 
Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 3.4. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2020, o capital social subscrito e integralizado está representado por 
99.210.206 ações ordinárias sem valor nominal, pertencente 55% a empresa Vocatus Participações S/A e 45% ao Zulu Corp. Fundo de Investimento e 
Participações Multiestratégia.

A Diretoria                                  Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

www.netjen.com.br

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81 - NIRE 35.300.336.127
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020

Data, Hora e Local: 30.06.2020, às 10h, na sede social, situada na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, 
CEP 13510-000, Santa Gertrudes, SP. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Pre-
sença/Quorum: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença 
dos Acionistas e no Boletim de Presenças/Bonificação/Posição Acionária do Anexo I. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presi-
dente; Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Ordem do Dia: (a) Aumento do capital social mediante a capitalização de parte da 
reserva de lucros acumulados, bonificadas ações aos acionistas; (b) Apreciação do Protocolo de Cisão Parcial da Companhia e sua Justifica-
ção; (c) Ratificação da nomeação da Prado Oliveira Contadores Associados, para proceder à avaliação da situação líquida da parcela a ser 
cindida; (d) Exame do Laudo de Avaliação dos ativos e passivos objeto de cisão; (e) Aprovação da operação de cisão parcial do patrimônio da 
Companhia; (f) Nova expressão do capital social da Companhia após a cisão; (g) Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social; 
(h) Ratificação de todos os demais artigos do Estatuto Social; e (i) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Colocadas as matérias 
em exame, discussão e posterior votação, foram expressa e unanimemente aprovadas, sem restrições ou ressalvas, nos seguintes termos: 1. 
O aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$3.252.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais) para 
R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), mediante a capitalização 
de parte do valor constante da conta de reserva de lucros acumulados da Companhia, no montante de R$41.213.264,00 (quarenta e um mi-
lhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), bonificadas aos acionistas novas 41.213.264 (quarenta e um milhões, duzentas 
e treze mil, duzentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, nos termos do Boletim de Presenças/Bonificação/
Posição Acionária (Anexo I), na proporção de suas respectivas participações societárias, de forma preliminar à operação de cisão parcial, dei-
xando-se de prever a nova redação da cláusula 5ª do Estatuto Social, relativa ao capital social, em razão das deliberações sobre a cisão parcial 
da Companhia, na forma dos itens seguintes. 2. O Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação (“Protocolo”) do Anexo II, firmado em 
25.06.2020 entre a Companhia de um lado, na qualidade de Cindida, e a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A., CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, de outro, na qualidade de Incorporadora, por meio do qual se estabeleceu o regramen-
to para a cisão de parcela do patrimônio da Companhia e sua absorção pela Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção S.A. 3. A ratificação da nomeação da empresa especializada Prado Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob 
nº 17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no 
CRC sob nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 
173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1, indicada no Protocolo, que procedeu à avaliação da situação líquida da parcela 
cindida da Companhia, elaborando o Laudo de Avaliação do Anexo III, o qual é aprovado pela unanimidade de votos. 4. Referido Laudo de 
Avaliação, firmado em 27.06.2020 e baseado no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, concluiu, nos termos do 
artigo 226, da Lei 6.404, que a parcela cindida do patrimônio líquido da Companhia a ser vertida e incorporada pela Incorporadora é de 
R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos) representada (i) pelo in-
vestimento no capital social da própria Incorporadora, (ii) pelo investimento no capital social da Tute Mineração Ltda., CNPJ.MF. 
67.282.525/0001-38, e (iii) por outros ativos e passivos mencionados no Laudo de Avaliação. 5. A operação de cisão parcial do patrimônio da 
Companhia seguida da absorção da parcela vertida pela Incorporadora, nos termos acima, se torna, assim, efetiva e definitiva, irrevogável e 
irretratável, continuando a Companhia a existir e operar normalmente, sendo sucedida pela Incorporadora nos respectivos direitos e obriga-
ções, ativos e passivos, na proporção da parcela do patrimônio líquido vertida e absorvida. 6. A alteração do capital social subscrito e integra-
lizado da Companhia de R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), 
nos termos do item 1, supra, para R$310.545,00 (trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), com a redução no valor indicado no 
Laudo de Avaliação em decorrência da cisão parcial efetuada, e o correspondente cancelamento proporcional de ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal, conforme refletido no Boletim de Posição Acionária Final do Anexo IV. Em contrapartida ao cancelamento de ações da 
Cindida, seus acionistas recebem ações da Incorporadora Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., 
nas proporções de suas respectivas participações no capital social da Companhia. 7. A nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Com-
panhia: “Artigo 5° - O capital social, totalmente integralizado é de R$310.545,00 (trezentos e dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), 
dividido em 310.545 (trezentas e dez mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único: 
Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.” 8. A ratificação de todos os demais artigos 
do Estatuto Social, como se a cada um deles fosse feita especial e particular menção. 9. Fica incumbida a Diretoria com os mais amplos e 
gerais poderes, para praticar todos os atos complementares e/ou decorrentes da cisão ora aprovada, proceder a todos os registros, transcrições, 
averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a complementar a operação ora aprovada, tudo nos termos da legislação 
aplicável. Documentos: Boletim de Presenças/Bonificação/Posição Acionária (Anexo I); Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação (Anexo 
II); Laudo de Avaliação (Anexo III) e Boletim de Posição Acionária Final (Anexo IV). Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente. Reaberta a sessão, esta 
ata foi lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pela Mesa. Ata e Publicação: A presente é cópia fiel do original 
lavrado em livro próprio, autorizada a publicação da ata na forma resumida do artigo 130 da Lei 6.404, tendo sido os seus Anexos, em nº de 
quatro, autenticados pela Mesa. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Anexo I - 
Boletim de Presenças/Bonificação/Posição Acionária da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020. 
Acionista - Ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal: Posição Inicial - Bonificação - ações emitidas - Posição 
Acionária após bonificação: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 
114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010: 
2.168.170 - 27.477.664 - 29.645.834; Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF/
MF 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, 
CEP 13501-100l no SIA Trecho 02, Lote 630, CEP 71200-020: 541.915 - 6.867.800 - 7.409.715; Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasilei-
ro, solteiro, empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 
- casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200: 541.915 - 6.867.800 - 7.409.715; Total de Ações: 
3.252.000 - 41.213.264 - 44.465.264. Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Instrumen-
to Particular de Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação a ser Procedida na Cibramaco Participações S.A. com 
versão da parcela patrimonial Cindida para a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. - Ane-
xo II - I - Partes: Pelo presente instrumento particular, de um lado: I.1 - Cindida: Cibramaco Participações S.A. (i) Maria Esther 
Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF.MF. 114.338.698-10, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010; (ii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, bra-
sileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF.MF. 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 
- casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-100; e (iii) Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, 
empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF.MF. 305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, 
Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200, acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da 
Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme 
Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, representada 
por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravante denominada simplesmente Cindida; e, de outro 
lado, I.2 - Incorporadora: Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. (i) Cibramaco, já qualificada 
no item I.1, supra; (ii) Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada no item I.1(i) supra; (Iii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, 
Já qualificado no item I.1(ii) supra; e (iv) Marcelo Paraluppi Rodrigues, já qualificado no item I.1(iii) supra, acionistas detentores de 
100% (cem por cento) do capital social da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., com sede em 
Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-
23, JUCESP.NIRE 35.300.550.935, representada por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravan-
te simplesmente Incorporadora, têm entre si justo e contratado, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei 6.404, de 15.12.76, celebrar, como 
ora de fato celebrado têm, para submissão à assembleia dos acionistas da Cindida, bem como à assembleia dos acionistas da Incorporado-
ra, as condições e a justificação para a cisão parcial do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., consubstanciado basicamente por 
participações societárias, continuando a Cindida a existir normalmente, no exercício de suas atividades, respeitados os termos, cláusulas e 
condições que se seguem: II - Preliminarmente: 1. Preliminarmente à operação de cisão parcial objeto deste Protocolo, os acionistas da 
Cibramaco Participações S.A. promoverão o aumento de capital social da Cindida, mediante a capitalização de parte da conta de reserva 
de lucros, no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais). Assim, 
embora não haja qualquer alteração do patrimônio líquido da Cindida, o capital social passará de R$3.252.000,00 (três milhões, duzentos e 
cinquenta e dois mil reais) para R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais), com a bonificação de ações aos acionistas da Cindida na proporção de suas participações societárias, a eles atribuídas da se-
guinte forma: à Maria Esther Paraluppi Rodrigues devem ser bonificadas 27.477.664 (vinte e sete milhões, quatrocentas e setenta e sete 
mil, seiscentas e sessenta e quatro) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a Antonio Carlos Rodrigues Filho e a Mar-
celo Paraluppi Rodrigues 6.867.800 (seis milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, a cada um deles. III - Protocolo de Cisão: 2. A cisão tem por objeto a versão parcial do patrimônio da Cibramaco Participa-
ções S.A., no valor contábil total estimado de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um 
reais e cinco centavos), distribuído em contas contábeis identificadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, 
representadas conforme abaixo: (i) pelo investimento detido pela Cindida no capital social da Incorporadora no valor de R$563.855.517,05 
(quinhentos e sessenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos); (ii) pelo investimen-
to detido pela Cindida no capital social da Tute Mineração Ltda., com sede em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, na Fazenda Santa Rita do 
Chapadão, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.NIRE 35.210.593.244, CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, no valor de R$4.387.188,52 (quatro mi-
lhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais, cinquenta e dois centavos); (iii) pelos créditos de AFAC - Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital na Incorporada, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e de juros sobre o capital próprio da In-
corporada, no valor de R$31.826.074,75 (trinta e um milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos); 
(iv) pelo caixa de R$0,73 (setenta e três centavos) que é utilizado para fins de arredondamento; (v) pelas dívidas da Cindida no valor de 
R$62.563.647,05 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos); (vi) pelas 
contas do Patrimônio Líquido, Capital Social, Lucros Acumulados e Ajustes de Avaliação Patrimonial, conforme abaixo, contas essas extraídas 

do Balanço Patrimonial levantado em 31.05.2020 e já ajustadas no quadro abaixo conforme o previsto no item II, supra, como providência 
preliminar: Ativo: Caixa geral - 0,73; Juros sobre Capital Próprio - Embramaco - 31.826.074,75; Embramaco - Empresa Brasileira Materiais 
para Contrução Ltda. - 563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - 4.387.188,52; AFAC - Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contru-
ção Ltda. - 5.000.000,00; Total do Ativo - 605.068.781,05. Passivo: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 5.000.000,00; Outras Contas - 
57.563.647,05; Patrimônio Líquido: Capital Social - 44.154.719,00; Lucros Acumulados e/ou Saldos à Disposição - 410.394.263,87; 
Ajuste de Avaliação Patrimonial - 87.956.151,13; Total de Passivo + Patrimônio Líquido - 605.068.781,05. 3. Tendo em vista que 
parcela do patrimônio vertido da Cindida corresponde, na sua maior parte, a participações no capital social da própria Incorporadora, ao 
receber o ativo da Cindida, deve ela cancelar a participação da Cindida de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, qua-
trocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real), as quais são entregues por substituição aos 
acionistas da Cibramaco Participações S.A., qualificados no preâmbulo, na proporção de suas respectivas participações no capital da 
Cindida, sem qualquer aumento de capital social da Incorporadora, ocorrendo apenas a mudança de titularidade das ações. 4. O capital 
social da Incorporadora deve ser aumentado com as demais contas do ativo incorporado, no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta 
e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), mediante a versão da participação na Tute Mineração Ltda., do 
AFAC, do crédito JCP e do caixa, atribuindo-se aos acionistas da Cindida as seguintes participações no capital da Incorporadora: Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues receberá 27.477.664 (vinte e sete milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e quatro) 
ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi 
Rodrigues receberão, cada um deles, 6.867.800 (seis milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e oitocentas ações ordinárias nominativas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. 5. Na definição das parcelas do patrimônio objeto de incorporação, cujos elementos se encontram 
expressos nos livros fiscais e comerciais da Cindida, o critério utilizado é o valor contábil do patrimônio a ser vertido, obedecido o Balanço 
Patrimonial de 31.05.2020. As variações patrimoniais posteriores à data das demonstrações financeiras referidas à cláusula 2ª, até a data-base 
da operação, aproveitarão somente à Incorporadora. 6. Indica-se, “ad referendum” da assembleia geral da Cindida e da Incorporadora, 
para proceder à avaliação do patrimônio a ser vertido e incorporado, Prado Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 
17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC 
sob nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 
173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1. 7. Após a operação, a Cibramaco Participações S.A. continuará a existir e 
a operar normalmente no exercício de suas atividades sociais, sendo então sucedida pela Embramaco - Empresa Brasileira de Mate-
riais para Construção S.A. apenas com relação aos direitos e obrigações referentes à parcela patrimonial cindida e vertida para ela. Deixa-
-se de prever o reembolso do valor das ações da Cindida, uma vez que todos os acionistas comparecem, anuem e firmam o presente. IV - 
Justificação da Incorporação: 8. Justifica-se a operação pela necessidade e intenção dos acionistas da Cindida e da Incorporadora em 
organizar adequadamente as atividades, segregar atividades operacionais das patrimoniais, mediante a transferência do investimento na Em-
bramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. para os acionistas da Cindida, Maria Esther Paraluppi Ro-
drigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues, visando à manutenção das participações dentro do 
mesmo grupo familiar, sem qualquer alteração de controle, mas apenas com autonomia de atividades. Com relação ao investimento na Tute 
Mineração Ltda. detido pela Cindida, é ele vertido para a Incorporadora pela necessidade e intenção dos acionistas da Cindida e da 
Incorporadora em organizar adequadamente os ativos. Na forma do art. 232, da Lei 6.404, fica garantido aos credores o direito de impugnar 
a operação dentro do prazo legal. V - Conclusão: 9. Diante do exposto, os signatários recomendam que a operação de cisão parcial seja 
formalmente aprovada em assembleia geral da Cindida, em assembleia geral da Incorporadora, e em reunião de sócios da Tute Minera-
ção Ltda., mediante respectiva alteração de seu Contrato Social. Seu objetivo, justificado pelo desejo dos acionistas da Cindida e da Incor-
poradora em organizar adequadamente as atividades e os ativos, mediante a transferência de investimentos para a Incorporadora, que é a 
própria investida, e de investimento na Tute Mineração Ltda., está em destacar-se parcela do patrimônio da Cindida, correspondente a 
R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), para transferi-la para a 
sucessora Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., na forma e proporção acima. Os signatários auto-
rizam a realização das avaliações aqui cometidas, bem assim a assembleia geral da Cindida, da Incorporadora, e a reunião de sócios da 
Tute Mineração Ltda. para o dia 30/06/2020. E por estarem certos e ajustados, firmam o presente em 6 (seis) vias, de igual teor e efeito, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, cientes de tudo. Rio Claro, 25 de junho de 2020. Cindida - Cibramaco Participações S.A.: p. Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi Rodrigues. Incorporado-
ra - Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.: p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Cibramaco Parti-
cipações S.A., p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi 
Rodrigues. Testemunhas: Djalma Aparecido de Lima - CPF 095.804.128-80, Pablo Antonio Lopes de Paula - CPF 336.894.018-01. Rio Claro, 
27 de junho de 2020. Cibramaco Participações S.A.. Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01 Bairro Santa Catarina, CEP 13510-
000, Santa Gertrudes, SP. Referência: Laudo de avaliação contábil. Prezados Senhores, Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de 
V.Sª., o Laudo de Avaliação Contábil relativo ao investimento da Cibramaco Participações S.A. no capital social da Embramaco - Em-
presa Brasileira de Materiais para Construção S.A., no capital social da Tute Mineração Ltda., e outras contas de ativo e passivo. 
Atenciosamente, Prado Oliveira Contadores Associados, Carla Cristina de Oliveira Poletti. Laudo de avaliação contábil: 1. Apresenta-
ção dos trabalhos: A empresa especializada Prado Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 17.424.229/0001-56, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC sob nº 2SP 030976/O-0, 
representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de 
Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 173.331.758-98, inscrita no CRC/SP 
sob nº 1SP213167/O-1, atendendo solicitação feita pelos acionistas da Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações, com sede em 
Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-
81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, vem pelo presente trabalho apresentar a perícia contábil da escrituração comercial da solicitante, pela qual 
foram nomeados para avaliação da participação societária detida no capital social (i) da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção S.A., com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 
13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, JUCESP.NIRE 35.300.550.935, e da (ii) Tute Mineração Ltda., sociedade limitada com sede 
em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, na Fazenda Santa Rita do Chapadão, BL Ajapi Leme, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.NIRE 35.210.593.244, 
CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, bem como de outras contas de ativo e passivo, na forma do Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação 
celebrado em 25.06.2020. 2. Dos livros e da escrituração: Os livros da Cibramaco Participações S.A. e da Embramaco - Empre-
sa Brasileira de Materiais para Construção S.A., acham-se revestidos de todas as formalidades legais e fiscais, e foram escriturados 
de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária e fiscal brasileira, uniforme e consistentemente aplicados. 3. 
Descrição e verificação de bens, direitos e obrigações: A perícia procedeu ao exame dos documentos societários comprobatórios da 
posse e propriedade de referidas participações societárias no capital social da Cibramaco Participações S.A., bem como dos livros e 
documentos societários das investidas, os quais se acham devidamente escriturados e apontam a Cibramaco Participações S.A. como 
detentora de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real) da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., e 499.997 (quatrocen-
tas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) da Tute Mineração Ltda., apurando, 
ainda os bens, direitos e obrigações refletidos no balanço social levantado em 31.05.2020, inclusive aqueles que serão objeto da cisão e incor-
poração, representado pelo investimento na Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mine-
ração Ltda., cujos valores constam do citado balanço, verificando que os referidos investimentos têm existência real, societária e fiscal idô-
nea, não tendo sido constatada a existência de quaisquer ações ou reivindicações de terceiros objetivando tais ativos e outras contas de ativo e 
passivo. 4. Avaliação do acervo líquido: O acervo líquido da Cibramaco Participações S.A. a ser cindido e vertido foi avaliado se-
gundo os critérios previstos nos artigos 183 e 184, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. Com base em tais critérios, e no balanço levantado em 
31.05.2020, especialmente no que concerne à parcela que será objeto da cisão e incorporação, representada pelo investimento na Embrama-
co - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mineração Ltda., créditos e lucros acumulados, conside-
rando que, preliminarmente à operação de cisão haverá o aumento de capital da Cibramaco Participações S.A., mediante capitalização de 
parte da conta de reserva de lucros no montante de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais), nos termos especificados no Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação celebrado em 25.06.2020, apresentam-se a seguir as 
parcelas ativa e passiva do acervo líquido correspondente ao patrimônio a ser cindido e vertido: Ativo: Caixa geral - R$ 0,73; contas a rece-
ber: crédito de JCP - R$ 31.826.074,75; Embramaco, investimentos: Embramaco - R$ 563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - R$ 
4.387.188,52; AFAC: Embramaco - R$ 5.000.000,00; Total do Ativo - R$ 605.068.781,05. Passivo: empréstimo: Maria Esther - R$ 
5.000.000,00 ; outras contas/dívidas: JCP+dividendos Maria Esther - R$ 41.717.732,70; JCP+dividendos Marcelo - R$ 7.659.862,71; 
JCP+dividendos A. Carlos - R$ 8.186.051,64; Patrimônio Líquido: capital social - R$ 44.154.719,00; Lucros Acumulados - R$ 
410.394.263,87; Ajustes de Avaliação Patrimonial - R$ 87.956.151,13; Total do Passivo - R$ 605.068.781,05. 5. Conclusão: Face aos 
valores e critérios supracitados, a perícia conclui, para efeito do art. 226, da Lei 6.404, de 15.12.1976, que a parcela do patrimônio da Cibra-
maco Participações S.A., a ser vertida e incorporada pela Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. 
é de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), a valores contábeis 
na data de 31.05.2020. 6. Encerramento: Dando por concluídos nossos trabalhos, apresentamos o presente laudo de avaliação, colocando-
-nos à disposição dos senhores acionistas, para todos os esclarecimentos adicionais eventualmente necessários. São Paulo, 27 de junho de 
2020. Prado Oliveira Contadores Associados: Carla Cristina de Oliveira Poletti. Boletim de Posição Acionária após versão da parcela 
Cindida da AGE Realizada em 30.06.2020: Acionista - Ações Canceladas - Ações Finais-Integralizadas: Ações ON-sem 
valor nominal - Valor (R$) - Ações ON-sem valor nominal - Integralizadas: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, 
viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 
140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010 - 29.438.787 - 29.438.787,00 - 207.047 - 100%; Antonio Carlos Rodrigues Filho, 
brasileiro, casado, empresário, RG. 28.351.168-0 SSP-SP, CPF/MF 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 
1001 - casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-100l no SIA Trecho 02, Lote 630, CEP 71200-020 - 7.357.966 - 
7.357.966,00 - 51.749 - 100%; Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG. 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 
305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jar-
dim, CEP 13501-200 - 7.357.966 - 7.357.966,00 - 51.749 - 100%; Total de ON sem valor nominal: 44.154.719 - 310.545; Capital 
Social Integralizado-Ações/Valor - 310.545 - R$310.545,00. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paralu-
ppi Rodrigues - Secretário. JUCESP sob nº 302.012/20-5 em sessão de 11/08/2020.
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