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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 
61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam con-
vocados os senhores acionistas da Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a 
se reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 25/08/2021, às 10:00h, na Av. Paulista, 352, 10º andar, 
sala 106-C, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:; 1.- Alteração do ende-
reço da sede social da Companhia, da Av. Guilherme Giorgi, 1091, Vila Carrão, nesta Capital, para a Av. Paulista, 
352, 10º andar, sala 106-C, nesta Capital (CEP:01310-905); 2.- Outros assuntos de interesse social.-. São Paulo 
(SP.), 12 de agosto de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

 
Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000252-91.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tankaco Transportes Rodoviários Ltda ME, CNPJ 03.744.568/ 
0001-05 e Paulo Cesar de Souza, CPF 568.670.347-72, RG 4230408 que por este Juiz o, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia Presidente 
Dutra S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 11.985,59 (Atualizado 31/01/2021). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma 
vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo 
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, 
é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004576-85.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a)Luciane Cristina Silva Tavares, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) André Luiz Araujo, Brasileiro, Solteiro, RG 60342417X, CPF 
226.266.828-02, Ana Claudia Silva Barbosa, RG Nº 542515490, CPF/MF Nº 038.299.774-33 e 
André Luiz Araujo RG Nº 60342417X, CPF Nº 226.266.828-02 que Sociedade Beneficente São 
Camilo, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 51.779,07. Referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando os réus em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. 

EPE - Empresa de
Participações e Empreendimentos S/A

CNPJ 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 31/05/2021

Data: 31/05/2021; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 35.300.314.824, na Aveni-
da Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publi-
cações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos ter-
mos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; a) Balanço Patrimonial de 31/12/2020 e 31/12/2019, Demons-
tração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas
& Negócios do dia 26 de maio de 2021; b) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo
Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; c) Presenças: Acionistas representando a totali-
dade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: c-1) Aprovados por unanimidade com abstenção
dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro mencionados; c-2) A sociedade apre-
sentou lucro líquido de R$ 491.130,36 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e trinta e seis
centavos); c-3) Deliberado por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência
de prejuízos acumulados e, por este motivo o lucro apurado será compensado com os prejuízos acumula-
dos; c-4) Eleição da diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes di-
retores: c-4-1) Diretor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em
27/05/1939, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.096.568-00; c-4-2) Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, nascido em
05/02/1943, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 51.078
e no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87; c-4-3) Diretor Vice Presidente: Giancarlo Arduini, brasileiro, soltei-
ro, advogado, nascido em 17/11/1982, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito
na OAB/SP sob o nº 248.738, e no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93, todos residentes e domiciliados na
capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão
da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus cargos sem qualquer remuneração. Por esta eleição
Giancarlo Arduini foi eleito em substituição ao Sr. Riccardo Arduini a quem os Senhores Acionistas pres-
tam suas homenagens pelos relevantes serviços durante o tempo em que participou da Diretoria da Socie-
dade. d) Declaração de desimpedimento: As declarações de desimpedimento em apartado, ficam arquiva-
das na sede da sociedade. Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem obje-
to de deliberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata
que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 31
de maio de 2021. (as.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secre-
tário da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove
Investments LLC - p.p. Dr. Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini,
Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini - p.p. Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini, Vitor
Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - só-
cio administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra,
31 de maio de 2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 335.051/21-2 em 14/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ/ME nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35.300.338.022

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 14/07/2021, às 14 h. por meio de plataforma digital devido a pandemia do
Covid-19. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de
Almeida; Secretário, Clayson Thiago Engler Pereira. Deliberação: Destituição de Jamil
Hirata Vassão do cargo de Diretor assumindo as responsabilidades, provisóriamente, o Di-
retor Presidente, Sr. Roberto Amaral de Almeida. Acionista: Novo Mundo Holding Financeira
S.A., neste ato representada por Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Presidente,
Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Clayson Thiago Engler Pereira. São Paulo, 14/07/
2021. JUCESP nº 359.790/21-5, em 29/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de Licitação – Leilão n.º 001/2021. A Prefeitura do Município de Vargem 
Grande do Sul torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalida-
de LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL E ELETRÔNICO (SIMULTÂNEO), objeti-
vando a alienação de veículos, máquinas e equipamentos inservíveis pertencentes a 
municipalidade, distribuídos em itens e lotes, pelo tipo “Maior Lance”, regido pela 
Lei 8.666/93 e alterações. O Leilão será realizado no dia 04/09/2011 às 11:00 horas 
no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Leonardo Nogues Rodri-
gues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP. Credenciamento no mesmo 
local e data a partir das 10:00 horas. Visitação poderá ser realizada a qualquer data 
após a publicação do edital, em horário de expediente, no local acima. O edital esta-
rá disponível nas páginas eletrônicas http://licitacao.vgsul.sp.gov.br e http://lanceja.
com.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compra

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de REABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 002/2021; Objeto: 
execução da Creche Jardim Paraíso II, com parte dos recursos provenientes do Con-
vênio 0544/2014/FDE - Abertura: 01/09/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento 
de Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul – SP. O edital estará 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 

Notas Explicativas
1. Contexto operacional: A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma so-
ciedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Barueri, Estado 
de São Paulo. A Companhia está envolvida primariamente na produção e 
comercialização de álcool etílico hidratado extra neutro e de álcool etílico 
hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de outros tipos de álcool 
destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis: 2.1. Base de elaboração: De acordo com o estatuto 
social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 1º de abril 

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Março de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2021, compostas pelo Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 04 de agosto de 2021 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Ativo/Circulante 149.207 74.412
Caixa e equivalentes de caixa 65.441 8.737
Contas a receber de clientes 55.830 41.684
Estoques 4.229 8.242
Impostos a recuperar 23.137 14.256
Imposto de renda e contribuição social diferido – 319
Outros créditos 570 1.174
Não circulante 52.609 39.435
Outros créditos 24.244 14.604
Impostos a recuperar 830 868
Imposto de renda e contribuição social diferido 3.978 836
Imobilizado 14.848 16.877
Intangível 8.709 6.250
Total do ativo 201.816 113.847

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 74.984 55.186
Fornecedores 29.547 34.189
Empréstimos e financiamentos 24.051 8.783
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3.305 1.172
Obrigações tributárias 6.539 5.023
Outras obrigações 9.922 4.266
Arrendamento mercantil 1.620 1.753
Não circulante 52.398 26.529
Empréstimos e financiamentos 47.656 20.208
Outras obrigações 53 53
Arrendamento mercantil 4.689 6.268
Patrimônio líquido 74.434 32.132
Capital social 10.000 10.000
Reserva de capital 7.123 4.880
Reserva legal 3.316 –
Reserva de lucros 53.995 17.252
Total do passivo e patrimônio líquido 201.816 113.847

Demonstrações do Resultado 31/03/2021 31/03/2020
Receita líquida de vendas 443.800 114.387
Custo das vendas (307.995) (81.553)
Lucro bruto 135.805 32.834
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (37.764) (9.412)
Gerais e administrativas (25.774) (8.867)
Outras receitas operacionais líquidas (55) 593
Lucro operacional antes do resultado financeiro 72.212 15.148
Resultado financeiro (4.286) (7.901)
Lucro antes do IR e da CS 67.926 7.247
IR e CS (23.227) (3.023)
Lucro líquido do exercício 44.699 4.224

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Reserva Reserva Reserva Lucros Total do
social de capital de capital de lucros acumulados patrimônio líquido

Saldos em 31/03/2019 9.240 – – 13.450 – 22.690
Aumento de capital 760 – – – – 760
Lucro líquido do exercício – – – – 3.809 3.809
Constituição de reserva de capital – 4.880 – – – 4.880
Destinações:
 Reserva legal – – – 212 (212) –
 Reserva de lucros – – – 3.590 (3.590) –
 Dividendos a distribuir – – – – (401) (401)
Saldos em 31/03/2020 10.000 4.880 – 17.252 (394) 31.738
Lucro líquido do exercício – – – – 44.699 44.699
Constituição de reserva de capital – 2.243 – – – 2.243
Destinações:
 Reserva legal – – 3.316 (1.081) (2.235) –
 Reserva de lucros – – – 37.824 (37.824) –
 Dividendos a distribuir – – – – (4.246) (4.246)
Saldos em 31/03/2021 10.000 7.123 3.316 53.995 – 74.434

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 67.926 4.224
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido
 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 4.191 2.949
 Baixa de imobilizado – –
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa 1.093 –
 Juros sobre empréstimos 1.087 1.368
 Juros sobre arrendamento mercantil 340 362
 Variação cambial sobre empréstimos 2.598 6.405
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (15.239) (30.965)
 Estoques 4.013 (4.022)
 Impostos a recuperar (11.666) (2.360)
 Partes relacionadas (9.640) (11.420)
 Outros créditos 604 (334)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 4.642 20.498
 Obrigações tributárias (1.516) 5.609
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (2.133) 718
 Partes relacionadas – 171
 Outras obrigações (3.094) 2.700

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 operacionais 43.206 (4.097)
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (1.519) (1.059)
 Imposto de renda e contribuição social (23.227) (1.182)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 18.460 (6.338)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (2.028) (2.243)
Dividendos distribuídos (401) (368)
Mútuo partes relacionadas – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.429) (2.611)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas – –
Captação de empréstimos e financiamentos 50.000 12.384
Pagamento de arrendamento mercantil (2.052) (1.703)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (7.274) –
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamento 40.674 10.681
Redução de caixa e equivalentes de caixa 56.705 1.732
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.736 7.004
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 65.441 8.736
Redução de caixa e equivalentes de caixa 56.705 1.732

de 2020 a 31 de março de 2021. 2.2. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional 
da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os sal-
dos 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 avalia-
ção 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 eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. 2.7. 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.  
2.8. Capital social: Em 31 de março de 2021, o capital social subscrito e 
integralizado está representado por 10.000.000 ações ordinárias sem valor 
nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A..

A Diretoria
Contador 

Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5

A Diretoria

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299/0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Março de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Ativo/Circulante 61.298 100.726
Caixa e equivalentes de caixa 3.281 14.483
Contas a receber de clientes 16.751 52.029
Estoques 16.369 10.897
Impostos a recuperar 21.607 12.603
Partes relacionadas 856 –
Dividendos a receber – 5.309
Adiantamentos a fornecedores 1.595 1.903
Outros créditos 839 3.502
Não Circulante 168.961 138.954
Outros créditos 709 962
Impostos a recuperar 25.754 484
Imposto de renda e contribuição social diferido 2.960 –
Investimento em controlada 31.694 34.366
Imobilizado 53.442 43.884
Intangível 54.402 59.258
Total do Ativo 230.259 239.680

31/03/2021 31/03/2020
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 71.842 73.092
Fornecedores 46.576 39.491
Empréstimos e financiamentos 16.324 16.539
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.628 1.000
Obrigações tributárias 1.368 1.932
Dividendos a pagar 535 1.108
Provisão de imposto de renda e contribuição social – 2.025
Partes relacionadas – 334
Outras obrigações 3.019 8.582
Arrendamento mercantil 1.392 2.081
Não Circulante 70.920 81.743
Empréstimos e financiamentos 40.000 56.000
Obrigações tributárias 84 203
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 74
Partes relacionadas 23.888 14.400
Outras obrigações 1.128 2.199
Provisão para riscos 681 199
Arrendamento mercantil 5.139 8.668
Patrimônio Líquido 87.497 84.845
Capital social 15.000 15.000
Reserva de capital 53.091 53.091
Reserva de reavaliação 63 141
Reserva de lucros 19.343 16.613
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 230.259 239.680

Demonstrações do Resultado 31/03/2021 31/03/2020
Receita Líquida de Vendas 304.713 177.095
Custo das Vendas (227.212) (118.285)
Lucro Bruto 77.501 58.810
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (39.491) (25.848)
Gerais e administrativas (27.622) (16.969)
Outras receitas operacionais líquidas 569 1.670
Resultado da equivalência patrimonial 307 (3.171)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 11.264 14.492
Resultado Financeiro Líquido (4.506) (6.266)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 6.758 8.226
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.906) (2.507)
Lucro Líquido (Prejuízo) Do Exercício 2.852 5.719
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,14 0,29

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Reserva de capital Reserva de reavaliação Reservas de lucros Lucros acumulados Total

Saldos em 31/03/2019 13.672 – 219 11.589 – 25.480
Aumento capital 1.328 – – – – 1.328
Constituição de reserva de capital – 53.091 – – – 53.091
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 5.719 5.719
Destinações: Reserva legal – – 408 (408) –
Reserva de lucros – – – 7.030 (7.030) –
Dividendos a distribuir – – – – (813) (813)
Saldos em 31/03/2020 15.000 53.091 141 19.027 (2.414) 84.845
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 2.852 2.852
Destinações: Reserva legal – – – 143 (143) –
Reserva de lucros – – – 173 (173) –
Dividendos a distribuir – – – – (240) (240)
Saldos em 31/12/2021 15.000 53.091 63 19.343 – 87.497

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 6.758 8.226
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 11.919 7.175
 Provisão para riscos 482 116
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.418 –
 Resultado de equivalência patrimonial (307) 3.171
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 3.007 5.653
 Juros sobre arrendamento mercantil 575 900
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (5.375) (4.201)
 Contas a receber de clientes 33.860 (23.591)
 Impostos a recuperar (34.553) (6.097)
 Partes relacionadas (856) 3.226

Notas Explicativas
1.         Contexto operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”) 
é uma empresa constituída na forma de sociedade anônima de capital fe-
chado, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. A Companhia 
está envolvida primariamente na industrialização, comercialização e distri-
buição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resu-
mo das principais práticas contábeis: 2.1. Base de elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021. 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 pro-
visão 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 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
 Outros créditos 3.238 2.880
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias (2.708) 98
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.628 (80)
 Fornecedores 1.522 18.964
 Partes relacionadas – (344)
 Outras obrigações (1.255) 3.634
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.353 19.730
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (3.606) (6.083)
Imposto de renda e contribuição social pagos (6.898) (2.205)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.849 11.442
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (13.642) (14.626)
Dividendos recebidos 5.309 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (8.333) (14.626)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 9.264 11.600
Pagamento de empréstimos partes relacionadas – (1.000)
Captação de empréstimos e financiamentos 20.730 78.150
Pagamento de arrendamento mercantil (4.793) (5.689)
Amortização de empréstimos e financiamentos (36.346) (69.037)
Dividendos pago (573) (123)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (11.718) 13.901
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa (11.202) 10.717
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.483 3.766
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.281 14.483
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa (11.202) 10.717

pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aqui-
sição 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: Repre-
sentado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em combi-
nações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em controladas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 

2021, 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 cam-
biais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financei-
ras, sendo essas variações registradas na demonstração do resultado. 
2.10. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2021, o capital social subs-
crito e integralizado está representado por 20.832.371 ações ordinárias sem 
valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A..

Contador
Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2021, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 04 de agosto de 2021  A Diretoria

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

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)

A Diretoria

Contador 
Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5

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: De acordo com o estatuto 
social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 1º de abril 
de 2020 a 31 de março de 2021. 2.2. Declaração de conformidade:  
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das 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. Investimentos: Os investimentos em controladas são avaliados 
pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2021,  

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2021, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Barueri, 04 de agosto de 2021 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Ativo/Circulante 5.968 1.684
Caixa e equivalentes de caixa 122 19
Partes relacionadas 519 527
Dividendos a receber 4.534 1.124
Outros créditos 793 14
Não Circulante 162.159 117.546
Investimentos 161.519 117.470
Imobilizado 118 24
Intangível 522 52
Total do Ativo 168.127 119.230
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 6.706 1.776
Fornecedores 109 –
Obrigações tributárias 8 5
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 915 573
Dividendos a pagar 5.674 1.089
Partes relacionadas – 57
Outras obrigações – 52
Patrimônio Líquido 161.421 117.454
Capital social 60.000 60.000
Reserva de capital 32.401 32.401
Reserva de reavaliação 63 141
Reservas de lucros 3.960 1.531
Dividendo adicional proposto 64.997 23.381
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 168.127 119.230

Demonstrações do Resultado 31/03/2021 31/03/2020
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas (1.185) (597)
Despesas administrativas (18.157) (4.514)
Outras receitas e despesas, líquidas 19.342 5.111
Resultado de equivalência patrimonial 48.582 11.447
Lucro (Prejuízo) Operacional 48.582 11.447
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 48.582 11.447
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,49 0,15

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 48.582 11.447
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 Depreciação e amortizações 9 –
 Resultado de equivalência patrimonial (48.582) (11.447)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Partes relacionadas 4 (164)
 Outros créditos 345 8
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias 3 –
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 342 118
 Fornecedores 109 –
 Partes relacionadas (57) 50
 Outras obrigações (50) (4)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 705 8
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 705 8
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado – 2
Aquisição de imobilizado (573) (5)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (573) (3)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos (29) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (29) –
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa 103 5
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19 14
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 122 19
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa 103 5

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reser- 
va de 

capital

Reserva 
de rea- 

valiação

Reser- 
vas de 
lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2019 30.100 – 219 17.723 (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) –
 Dividendos adicionais
  propostos – – – 6.617 (6.617) –
 Dividendos a distribuir – – – – (1.088) (1.088)
Saldos em 31/03/2020 60.000 32.401 141 24.912 – 117.454
Realização de reserva
 de reavaliação – – (78) – 78 –
Lucro líquido do exercício – – – – 48.582 48.582
Destinações:
 Reserva legal – – – 2.429 (2.429) –
 Dividendos adicionais
  propostos – – – 41.616 (41.616) –
 Dividendos a distribuir – – – – (4.615) (4.615)
Saldos em 31/03/2021 60.000 32.401 63 68.957 – 161.421

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. 2.5. Patrimônio Líquido: 

Em 31 de março de 2021, o capital social subscrito e integralizado está re-
presentado por 99.210.206 ações ordinárias sem valor nominal, pertencente 
55% ao Fundo de Investimento em Participações Vocatus Multiestratégia e 
45% ao Zulu Corp Fundo de Investimento e Participações Multiestratégia.

O hábito de consumir 
produtos em lojas on-
line ou em grandes 

marketplaces tem se tornado 
mais comum para os brasilei-
ros, que até então demons-
travam relutância e hoje têm 
se rendido às facilidades nas 
plataformas. Mas o consumi-
dor precisa ficar atento ao 
comprar em sites, incluindo 
os que têm credibilidade para 
evitar fraudes. 

Mesmo em grandes institui-
ções que possuem diversas 
camadas de segurança, estão 
ocorrendo vazamentos de 
informações confidenciais 
dos usuários. Para inibir que 
vazamentos ocorram, já está 
em vigor a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD)  que dá ao consumi-
dor o direito legal sobre as 
informações captadas, pois 
muitas empresas guardam 
dados que dificilmente são 
relevantes para o tipo de ne-
gócio em que atuam. 

É inspirada na lei europeia 
GDPR, que garante a seguran-
ça de dados de pessoas físicas 
e entrou em vigor no ano 
passado. A partir de agosto, as 
empresas que não estiverem 
adequadas às normas podem 
sofrer multas e sanções. 
Agora, por lei, as empresas 
físicas e digitais são obrigadas 
a informar o que fazem com 
essas informações e como 
serão usadas previamente. 

Isso evita, por exemplo, a 
prática comum de venda de 
dados sensíveis para outras 
empresas ou compartilha-
mento com seus parceiros de 
negócio. “O e-commerce não 
é apenas a sua loja virtual, é o 
canal digital da sua empresa. 
O empresário brasileiro deve 
se preocupar em garantir a 
segurança dos dados porque é 
uma referência de qualidade e 
preocupação com o seu clien-
te” alerta Fellipe Guimarães, 
CEO da Codeby, empresa 
de tecnologia que atua de-
senvolvendo plataformas de 
e-commerce. 

Apesar de faltarem aproxi-
madamente dois meses para 
as empresas estarem passí-
veis de multas, mais de 84% 
dos negócios em território 
nacional ainda não se ade-
quaram. As empresas físicas 
ou online, de acordo com a 
Lei 13.709.2018, precisam 
prestar contas de como os 
dados de seus clientes devem 
ser coletados, armazenados, 
processados e destruídos. 
 • O que são dados? - São 

informações geradas por 
pessoas, seja online ou em 
lojas físicas. São os rastros 
deixados ao se cadastrar 
em uma loja, universida-
de, cursos, com orienta-
ção política ou de gênero 
e até condições de saúde, 
em caso de convênios 
médicos. Em cadastros, 
envolvem dados pessoais 
sensíveis e que podem 
identificar alguém.

 • O que muda para o 
consumidor? - Para 
Bárbara Simão, advogada 
e especialista em direitos 
digitais do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), “Muda o 
fato de as pessoas terem 
controle sobre as informa-

LGPD dá ao consumidor 
direito total sobre seus dados
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Já está em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)  que 
dá ao consumidor o direito legal sobre as informações captadas

ções que circulam sobre 
elas, para o consumidor 
e cidadão a lei é uma se-
gurança jurídica”.

 • O que acontece se al-
gum dado meu vazar? 
- O órgão responsável 
é a ANPD (Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados), que irá avaliar 
se houve falha na segu-
rança da empresa, com 
possibilidade de multa de 
até R$50 milhões. Caso 
o cidadão se sinta preju-
dicado, poderá procurar 
os órgãos de defesa do 
consumidor ou a justiça 
para a reparação de danos. 
Sendo comprovada a liga-
ção entre o vazamento e o 
prejuízo sofrido, é passível 
de indenização. Entre 
outras medidas, estão 
advertência, bloqueio dos 
dados ou eliminação das 
informações.

No primeiro trimestre, a 
Codeby realizou uma pesquisa 
com cerca de 130 profissionais, 
que se inscreveram no curso da 
empresa sobre LGPD e respon-
deram questões relacionadas 
à preocupação em implantar 
as novas regras de segurança 
de dados  na empresa em que 
trabalham. Os profissionais 
que mais demonstraram inte-
resse em entender e colocar 
em prática a LGPD foram os 
residentes da região sudeste, 
com 47%, seguidos da região 
sul, com 22,5%, e 14,7% na 
região nordeste.  

Entre os ramos de atividade, 
o grupo que demonstrou mais 
interesse pelo tema foram 
os profissionais das áreas de 
desenvolvimento, marketing, 
e-commerce e software, com 
65,2%, seguidos pelos que 
atuam em serviços corpora-
tivos, jurídicos, financeiros 
e recrutamento com 29,6%, 
serviço ao consumidor, edu-
cação e saúde com 14% e 
indústrias e manufaturas com 
6,2%.  Entre as principais 
dificuldades encontradas por 
esses profissionais, estão:
 • Falta de informação sobre 

o assunto (42,6%);
 • Encontrar pessoas especia-

listas no assunto (29,5%);

 • Prazo de implantação 
(18,6%);

 • Contar com empresas ca-
pacitadas para conceder 
suporte na implantação 
(9,3%).

Entre os entrevistados que 
fizeram o curso da Codeby, 
cerca de 93% dos que respon-
deram a pesquisa sinalizaram 
que ainda não implantaram a 
LGPD no site da empresa na 
qual trabalham. No entanto, 
na base de clientes diretos 
da empresa mais de 95% já se 
adequaram à nova lei.

“É importante falar que a 
LGPD afeta o negócio como 
um todo, isso por que você 
vai de estruturas de capta-
ção e segurança de dados, 
treinamento de colaborado-
res e aplicação de modelos 
de governança no negócio, 
então sim, tem um grande 
e complicado processo de 
implementação” ressaltou 
o cientista de computação, 
Fellipe Guimarães.

A implantação da lei de 
segurança de dados  é de-
licada e precisa de atenção 
em todas as áreas nas quais 
os funcionários têm acesso 
a esses dados. O uso de in-
formações alheias passou a 
ter regras, dando ao cidadão 
autonomia sobre o que eles 
permitem ser analisado ou 
descartado. Qualquer irres-
ponsabilidade da empresa, 
seja física ou digital, que 
exponha dados sensíveis, 
está passível de multas e 
sanções a partir de agosto, 
além de existir o risco de ser 
processada judicialmente 
pelos danos causados aos 
consumidores. 

Diante tantos dados vazados 
devido ao ataque de hackers, 
falhas no sistema e, em alguns 
casos, na venda ou compar-
tilhamento de informações 
dos clientes com empresas 
parceiras. A iniciativa do 
governo cria uma regra clara 
e evidente de que todos (em-
presas públicas e privadas) 
devem seguir as normas, e 
qualquer infração será inves-
tigada pela ANPD. - Fonte e 
outras informações: (https://
codeby.com.br/).
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