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Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0051754-40.2021.8.26.0100. A Drª. Melissa Bertolucci, 
Juíza de Direito da 27ªVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann CPF Nº 
829.954.869-15,que nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por que Momentum   
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 216.517,73, que deverá ser devidamente atualizado 
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 16/03/2022.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007288-30.2022.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Evandro Vieira de Carvalho, CPF Nº 955.070. 
193-04 e RG Nº 2.198.095, que por União Social Camiliana, foi proposta ação de cumprimento de 
sentença alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 17.741,11, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 
525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 20/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0046232-32.2021.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, 
Juiz de Direito da 43ªVC do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Eliane de Oliveira, CPF 363. 
657.128-12, RG 43.202.129-2, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por edital para que efetue o paga 
mento do valor de R$ 21.627,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias (art. 513, §2º, IV, CPC), a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e honorários de 10%(art. 523, §1º,CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, 
(art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 01/06/2022.  

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ 61.154.480/00001-30

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)

Balanço patrimonial
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Ativo/Circulante 91.558 149.207
Caixa e equivalentes de caixa 14.856 65.441
Contas a receber de clientes 46.046 55.830
Estoques 15.550 4.229
Impostos a recuperar 14.657 23.137
Outros créditos 449 570
Não circulante 106.399 52.609
Outros créditos 527 222
Impostos a recuperar 15.487 830
IR e CS diferido 1.213 3.978
Partes relacionadas 65.477 24.022
Imobilizado 15.924 14.848
Intangível 7.771 8.709
Total do ativo 197.957 201.816

Balanço patrimonial
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 81.479 73.813
Fornecedores 27.007 29.539
Empréstimos e financiamentos 41.278 24.051
Obrigações tributárias 1.078 922
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.296 3.767
Dividendos a pagar – 4.246
Provisão para imposto de renda e contribuição social 3.216 5.157
Outras obrigações 3.967 4.511
Arrendamento mercantil a pagar 2.637 1.620
Não circulante 42.601 53.569
Empréstimos e financiamentos e debêntures 17.743 47.656
Obrigações tributárias/fiscais – –
Outras obrigações – –
Partes relacionadas 22.042 1.171
Provisão para riscos – 53
Arrendamento mercantil a pagar 2.816 4.689
Patrimônio líquido 73.877 74.434
Capital social 10.000 10.000
Reserva de capital 7.123 7.123
Reserva de reavaliação 3.316 3.316
Reservas de lucros 53.438 53.995
Dividendo adicional proposto – –
Total do passivo e patrimônio líquido 197.957 201.816

Demonstração do resultado
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Receita líquida 351.389 443.800
Custo de vendas (268.639) (307.995)
Lucro bruto 82.750 135.805
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (31.699) (37.764)
Despesas administrativas (20.299) (25.774)
Outras receitas e despesas, líquidas 344 (55)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 31.096 72.212
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 8.050 6.524
Despesas financeiras (8.621) (10.810)
Lucro antes do IR e da CS 30.525 67.926
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (7.604) (27.206)
Diferido (2.770) 3.978
Lucro líquido do exercício 20.151 44.698
Lucro líquido do exercício por ação (em reais) 2,02 4,47

Demonstração do resultado abrangente
31/03/2022

31/03/2021 
(não auditado)

Lucro líquido do exercício 20.151 44.698
Resultado abrangente total do exercício 20.151 44.698

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
de reavaliação

Reservas 
Legal

Reservas 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31 de março de 2020 (não auditado) 10.000 4.880 – – 17.252 (394) 31.738
Capital social – – – – – – –
Constituição de reserva de capital – 2.243 – – – – 2.243
Lucro líquido do exercício – – – – – 44.699 44.699
Realização de reserva de reavaliação – – – – – – –
Destinações:
Reserva legal – – – 3.316 (1.081) (2.235) –
Reserva de lucros – – – – 37.824 (37.824) –
Dividendos a distribuir – – – – – (4.246) (4.246)
Dividendos adicionais propostos – – – – – – –
Saldos em 31 de março de 2021 (não auditado) 10.000 7.123 – 3.316 53.995 – 74.434
Lucro líquido do exercício – – – – – 20.151 20.151
Destinações:
Reserva legal – – – – – – –
Reserva de lucros – – – – 20.151 (20.151) –
Reversão de dividendos adicionais propostos – – – – 4.246 – 4.246
Reversão de dividendos adicionais propostos – – – – 46 – 46
Dividendos distribuídos – – – – (25.000) – (25.000)
Saldos em 31 de março de 2022 10.000 7.123 – 3.316 53.438 – 73.877

Demonstração dos fluxos de caixa

31/03/2022
31/03/2021 

(não auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos 30.525 67.926
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 5.273 4.191
  Adição (Reversão) em perdas estimadas
   em créditos de liquidação duvidosa 101 1.093
  Juros e encargos financeiros (Câmbio) (4.217) 3.685
  Juros sobre arrendamento mercantil 292 340
  Impostos diferidos 2.765 (3.978)
  Provisão para riscos (53) –
  Ganho (Perda) com alienação de imobilizado
   e intangível (155) –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
  Contas a receber de clientes 9.683 (15.239)
  Estoques (11.321) 4.013
  Partes relacionadas (20.584) (9.640)
  Tributos a recuperar circulante e não circulante (6.177) (11.666)
  Outros ativos circulantes e não circulantes (183) (65)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
  Fornecedores (2.532) 4.642
  Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.471) (2.133)
  Obrigações tributárias/fiscais 156 (1.516)
  Outros passivos circulantes e não circulantes 1.004 (3.094)
  Dividendos Baixados (4.246) 4.246
  Imposto de renda e contribuição social pagos (9.572) (23.227)

31/03/2022
31/03/2021 

(não auditado)
Caixa proveniente das operações (1.140) 42.805
Juros pagos sobre financiamentos (3.633) (1.519)
Imposto de renda e contribuição social pagos (9.572) (23.227)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais (14.345) 18.059
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (3.102) (2.028)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de investimento (17.447) 16.031
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamentos - principal 13.528 50.000
Pagamentos de financiamentos (18.634) (7.274)
Pagamento de arrendamento mercantil (3.302) (2.052)
Dividendos pagos (25.000) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (33.138) 40.674
Aumento (redução) líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (50.585) 56.705
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 65.441 8.736
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.856 65.441
Aumento (redução) líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (50.585) 56.705
Transações que não envolveram caixa: (i) Registro de direitos de uso em  
contrapartida ao passivo de arrendamento no montante de R$ 5.335 (R$ 0 em 
31/03/2021), relativo a novos contratos enquadrados na norma de arrendamento 
mercantil. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma empresa 
constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado domiciliada no 
Brasil. O endereço da sede da Companhia é na Alameda Madeira, 222 - 7º andar 
- Edifício Alfacon - Conjunto 71 - Sala 04 - Alphaville Centro Industrial e Empresa-
rial - Alphaville, Barueri - SP e é controlada pelo Grupo MPR Participações S.A. A 
Companhia está envolvida primariamente na produção e comercialização de álco-
ol etílico hidratado extra neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e 
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Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5 - CPF 296.663.518-54

na distribuição de outros tipos de álcool, tais como álcool anidro, hidratado e  
extrafino, destinados a diversos segmentos da indústria. Hoje a sua destilaria con-
ta com mais de 62.500m² de área em Cordeirópolis-SP. Sendo um segmento in-
dustrial do Grupo MPR, a marca possui mais de 70 anos no mercado. Com um a 
destilaria e laboratório próprios, a Companhia está presente em todo caminho do 
produto pelo país. Além disso, a Companhia comercializa os seus produtos no 
mercado externo, com presença em países da América, Europa e África. O álcool 
para fins (industrial), como principal produto, é largamente utilizado em diversos 
segmentos industriais (indústria alimentícia, química, farmacêutica, bebidas e cos-
mética) e se diferencia, basicamente, pela concentração e pureza. Entre os produ-
tos, citam-se: o Álcool Etílico Extra Neutro Orgânico, o Álcool Etílico Extra Neutro, 
o Álcool 70%, o Álcool Etílico Hidratado Extra Fino, o Álcool Etílico Hidratado, o 
Álcool Etílico Anidro e o Anti-Freeze. Em suas unidades de Americana-SP e Almi-
rante Tamandaré-PR, atua com a distribuição de produtos de limpeza (saneantes) 
e conservação de ambientes, tais como casas, escritórios, lojas e hospitais. 

Companhia Nacional de Álcool e Controlada
CNPJ nº 60.881.299/0001-62

Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas - Exercícios findos em 31/03/2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando especificado de outra forma)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

*(Reclassificado) 31/03/2022 31/03/2021* 31/03/2022 31/03/2021*
Ativo/Circulante 56.062 60.443 60.321 68.621
Caixa e equivalentes de caixa 12.159 3.281 14.743 9.373
Contas a receber de clientes 9.607 16.751 11.031 18.444
Estoques 11.256 16.369 11.068 16.715
Impostos a recuperar 21.494 21.607 21.888 21.618
Adiantamentos a fornecedores 602 1.596 614 1.608
 Outros créditos 944 839 977 863
Não circulante 199.151 169.817 195.139 168.728
Outros créditos 716 709 749 869
Impostos a recuperar 26.374 25.754 30.386 30.104
IR e CS diferidos 5.008 2.960 5.171 2.960
Partes relacionadas 21.073 856 21.424 885
Investimento em controlada 32.224 31.694 – –
Imobilizado 64.205 53.442 62.645 53.486
Intangível 49.551 54.402 74.764 80.424
Total do ativo 255.213 230.260 255.460 237.349

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 63.575 71.842 67.447 75.896
Fornecedores 35.214 46.576 37.394 49.564
Empréstimos, financiamentos e debêntures 16.627 16.324 16.627 16.324
Obrigações tributárias 1.203 1.368 1.277 1.461
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.012 2.628 1.190 2.813
Dividendos a pagar 294 535 294 535
Provisão de IR e CS 2.004 – 2.223 –
Outras obrigações 3.350 3.019 4.571 3.577
Arrendamento mercantil 3.871 1.392 3.871 1.996
Não circulante 105.227 70.920 101.602 73.955
Empréstimos, financiamentos e debêntures 24.000 40.000 24.000 40.000
Obrigações tributárias/fiscais – 84 – 84
Outras obrigações – 1.128 – 2.359
Partes relacionadas 69.790 23.888 65.778 23.888
Provisão para riscos 369 681 756 832
Arrendamento mercantil a pagar 11.068 5.139 11.068 6.792
Patrimônio líquido 86.411 87.498 86.411 87.498
Capital social 15.000 15.000 15.000 15.000
Reserva de capital 53.091 53.091 53.091 53.091
Reserva de reavaliação 63 63 63 63
Reserva legal 1.151 1.151 1.151 1.151
Reservas de lucros 17.106 18.193 17.106 18.193
Total do passivo e patrimônio líquido 255.213 230.260 255.460 237.349

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
1. Contexto operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na 
forma de sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil. O endereço da sede da Companhia é 
na Alameda Madeira, 222 - 7º andar - Edifício Alfacon - Conjunto 71 - Sala 04 - Alphaville Centro Industrial e 
Empresarial - Alphaville, Barueri - SP e é controlada pelo Grupo MPR Participações S.A. Em 1º/08/2017, a 
Companhia adquiriu o controle societário da Ilha Comércio de Álcool Ltda. (“Da Ilha”), conforme divulgado na 
nota explicativa nº 8, que, assim como a Companhia, está envolvida primariamente na industrialização, 
comercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. Os produtos 
comercializados pela Companhia têm como principais matérias-primas o álcool etílico hidratado outros fins 
(industrial), a acetona, o querosene e o hipoclorito de sódio. Os produtos de limpeza são enquadrados na 
categoria de saneantes, que facilitam a limpeza e a conservação de ambientes, tais como casas, escritórios, 
lojas e hospitais. Logo, a Companhia está sujeita à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, que atua 
no registro e na notificação de produtos cosméticos e saneantes, antes de sua comercialização, observando 
critérios de qualidade para garantir sua eficácia e segurança. 

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
*(Reclassificado) 31/03/2022 31/03/2021* 31/03/2022 31/03/2021*
Receita líquida de vendas 206.097 304.713 226.075 324.156
Custo das vendas (167.664) (224.690) (184.031) (242.289)
Lucro bruto 38.433 80.023 42.044 81.867
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (14.904) (39.491) (16.605) (41.255)
Despesas gerais e administrativas (21.342) (30.144) (22.301) (32.174)
Outras receitas operacionais, líquidas 563 569 641 3.074
Resultado da equivalência patrimonial 1.088 307 – –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 3.838 11.264 3.779 11.512
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras 851 1.680 1.299 2.640
Despesas financeiras (5.550) (6.186) (5.704) (6.371)
Lucro antes do IR e da CS (861) 6.758 (626) 7.781
IR e CS: Correntes (2.493) (6.898) (2.891) (7.921)
Diferido 2.016 2.992 2.179 2.992
Lucro líquido do exercício (1.338) 2.852 (1.338) 2.852
Lucro líquido do exercício por ação - R$
Lucro líquido por ação - básico e diluído (em reais) 0,06 0,14 0,06 0,14

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

 Lucro líquido do exercício (1.338) 2.852 (1.338) 2.852
 Outros resultados abrangentes – – – –
 Resultado abrangente total do exercício (1.338) 2.852 (1.338) 2.852

Demonstrações das mutações  do patrimônio líquido

Capital  
social

Reser- 
va de  

capital

Reser- 
va de 

 reava- 
liação Legal

Reser- 
vas de 
 Incen- 

tivos  
Fiscais

Reser- 
va de 

 lucros

Lucros  
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2020 15.000 53.091 141 1.008 5.389 12.630 (2.413) 84.846
Aumento capital – – – – – – – –
Constituição de reserva de capital – – – – – – – –
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – – – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – – – 2.852 2.852
Destinações: Reserva legal – – – 143 – – (143) –
 Reserva de lucros – – – – – (258) 258 –
 Reserva de Incentivos fiscais – – – – 432 – (432) –
 Dividendos a distribuir – – – – – – (240) (240)
 Saldos em 31/03/2021 15.000 53.091 63 1.151 5.821 12.372 – 87.498
Realização de reserva de reavaliação
Prejuízo do exercício – – – – – – (1.338) (1.338)
Destinações: Reserva legal – – – – – – –
 Reserva de lucros – – – – – (1.338) 1.338 –
 Reserva de Incentivos fiscais – – – – 230 (230) – –
 Reversão dividendos 
  adicionais propostos – – – – – 251 – 251
Saldos em 31/03/2022 15.000 53.091 63 1.151 6.051 11.055 – 86.411

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

 Resultado antes dos impostos (861) 6.758 (626) 7.781
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 11.784 11.919 12.850 12.472
 Amortização da mais-valia 558
 Provisão para riscos (312) 482 (76) 633
 Adição (reversão) em perdas estimada 
  para crédito de liquidação duvidosa (165) 1.418 (165) 1.418
 Reversão Custo não Realizado (cut-off) (816) – (816)
 Provisão/reversão para perda de estoque (1.067) – (1.067) –
 Resultado de equivalência patrimonial (1.088) (307) – –
 Lucro na alienação de imobilizado – – – 85
 Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 3.938 3.007 3.938 3.007
 Juros sobre arrendamento mercantil 511 575 560 727
 Impostos diferidos 2.016 – 2.179 –
 Baixa de Arrendamento – (1.450)
 Ganho/Perda) com alienação de imobilizado e intangível – 1.386
 Outras Provisões 10 – 10 –
 (Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 7.309 33.860 7.578 37.013
 Estoques 6.996 (5.375) 7.530 (3.895)
 Impostos a recuperar (2.555) (34.553) (2.763) (35.922)
 Partes relacionadas (20.217) (856) (20.539) (828)
 Outros créditos 882 3.238 1.000 3.320
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (11.362) 1.522 (12.170) 7.074
 Obrigações tributárias (738) (2.708) (936) (3.282)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1.616) 1.628 (1.623) 1.561
 Partes relacionadas 45.902 – 41.890 –
 Outras obrigações (676) (1.255) (963) (5.707)
 Caixa proveniente das operações 38.312 19.353 35.727 25.457
 Juros Pagos sobre financiamentos (3.635) (3.606) (3.635) (3.632)
 IR e CS pagos (121) (6.898) (402) (7.921)
 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 38.433 8.849 31.690 13.904
 Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado e intangível (7.500) (13.642) (7.539) (13.642)
 Dividendos recebidos – 5.309 – –
 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (30.812) (8.333) (27.786) (13.642)
 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captação de mútuos partes relacionadas – 9.264 – 9.264
 Pagamento de empréstimos partes relacionadas – – –
 Captação de financiamentos - principal – 20.730 – 20.730
 Pagamento de arrendamento mercantil (2.299) (4.793) (2.781) (5.617)
 Pagamentos de financiamentos (16.000) (36.346) (16.000) (36.427)
 Dividendos pagos – (573) – (573)
 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades de financiamento (21.934) (11.718) (18.781) (12.623)
 Aumento (redução) líquido em caixa  e equivalentes de caixa 8.878 (11.202) 5.370 (12.361)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.281 14.483 9.373 21.734
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 12.159 3.281 14.743 9.373
 Aumento (redução) líquido em 
  caixa e equivalentes de caixa 8.878 (11.202) 5.370 (12.361)Diretoria
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Transações que não envolveram caixa: A Companhia apresenta suas demonstrações dos fluxos de caixa 
pelo método indireto. Durante o período findo em 31/03/2022, a Companhia realizou as seguintes transações 
que não envolveram caixa e, portanto, não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa da controla-
dora e consolidado: (i) Registro de direitos de uso, dentro da rubrica de imobilizado, em contrapartida ao 
passivo de arrendamento no montante de R$ 10.196, relativo a novos contratos enquadrados na norma de 
arrendamento mercantil.

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ nº 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/03/2022 e 2021 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

Ativo 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Circulante 1.787 5.968 162.657 224.490
Caixa e equivalentes de caixa 81 122 29.681 74.936
Contas a receber de clientes – – 57.077 74.274
Estoques – – 26.138 27.649
Impostos a recuperar – – 46.773 43.797
Imposto de renda e contribuição social diferido – – 163 –
Partes relacionadas 919 519 – –
Dividendos a receber – 4.534 – –
Adiantamento a fornecedores – – 805 1.645
Outros créditos 787 793 2.020 2.189
Não circulante 160.419 162.159 204.917 198.029
Outros créditos – – 1.277 1.091
Impostos a recuperar – – 35.646 31.892
Imposto de renda e contribuição social diferido – – 6.221 6.938
Investimentos 159.750 161.519 – –
Imobilizado 123 118 78.692 68.452
Intangível 546 522 83.081 89.656
Total do ativo 162.206 168.127 367.574 422.519

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Circulante 2.160 6.706 151.145 158.633
Fornecedores 176 109 64.578 79.220
Empréstimos e financiamentos – – 57.905 40.375
Obrigações tributárias 7 8 2.361 9.924
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 669 915 4.466 7.033
Dividendos a pagar 1.058 5.674 1.353 5.968
Provisão para IR e CS – – 5.439 5.156
Outras obrigações 250 – 8.535 7.715
Arrendamento mercantil a pagar – – 6.508 3.242
Não circulante – – 56.383 102.465
Empréstimos e financiamentos – – 41.743 87.657
Impostos de renda e contribuição social diferidos – – – 84
Outras obrigações – – – 2.359
Provisão para riscos – – 756 884
Arrendamento mercantil a pagar – – 13.884 11.481
Patrimônio líquido 160.046 161.421 160.046 161.421
Capital social 60.000 60.000 60.000 60.000
Reserva de capital 32.401 32.401 32.401 32.401
Reserva de reavaliação – 63 – 63
Reservas de lucros 67.645 68.957 67.645 68.957
Dividendo adicional proposto – – – –
Total do passivo e patrimônio líquido 162.206 168.127 367.574 422.519

Demonstrações dos resultados Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Receita líquida – – 450.829 631.236
Custo de vendas – – (326.036) (415.979)
Lucro bruto – – 124.793 215.257
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (2.222) (1.185) (48.304) (79.019)
Despesas administrativas (15.279) (18.157) (42.600) (54.389)
Outras receitas e despesas, líquidas 17.501 19.342 873 3.003
Resultado da equivalência patrimonial 18.698 48.582 – –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 18.698 48.582 34.762 84.852
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras – – 9.349 9.163
Despesas financeiras – – (14.328) (17.181)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 18.698 48.582 29.783 76.834
IR e CS: Corrente – – (10.495) (35.126)
Diferido – – (590) 6.874
Lucro líquido do exercício 18.698 48.582 18.698 48.582
Lucro líquido do exercício por ação - R$
Lucro líquido por ação - básico e diluído (em reais) 0,19 0,49 0,19 0,49

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021

Lucro líquido do exercício 18.698 48.582 18.698 48.582
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total do exercício 18.698 48.582 18.698 48.582

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva de 
reavaliação

Reserva 
legal

Reservas 
de lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2020 60.000 32.401 141 1.531 23.381 – 117.454
Capital social – – – – – – –
Constituição de reserva de capital – – – – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – – 48.582 48.582
Realização de reserva 
 de reavaliação – – (78) – – 78 –
Destinações:
Reserva legal – – – 2.429 – (2.429) –
Dividendos a distribuir – – – – – (4.615) (4.615)
Dividendos adicionais propostos – – – – 41.616 (41.616) –
Saldos em 31/03/2021 60.000 32.401 63 3.960 64.997 – 161.421
Realização de reserva 
 de reavaliação – – (63) – – 63 –
Lucro líquido do exercício – – – – – 18.698 18.698
Destinações: –
Reserva legal – – – 935 – (935) –
Dividendos a distribuir – – – – 1.776 (1.776) –
Reversão dividendos 
 adicionais propostos – – – – 4.615 – 4.615
Outros – – – – 312 – 312
Dividendos distribuídos – – – – (25.000) – (25.000)
Dividendos adicionais propostos – – – – 16.050 (16.050) –
Saldos em 31/03/2022 60.000 32.401 – 4.895 62.750 – 160.046

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2021
Lucro antes dos impostos 18.698 48.582 29.783 76.834
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício como 
 caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: – – – –
Depreciação e amortização 224 9 18.234 16.674
Provisão para crédito de liquidação duvidosa – – (64) 1.521
Juros sobre empréstimos e financiamentos – – (283) 4.519
Juros sobre arrendamento mercantil – – 852 1.067
Provisão para riscos – – (128) 632
Resultado de equivalência patrimonial (18.698) (48.582) – –
Impostos diferidos 4.534 – 553 85
Lucro na alienação de imobilizado – – (219) –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes – – 17.261 4.229
Estoques – – 1.511 (7.771)
Adiantamento a fornecedores – – 840 –
Impostos a recuperar – – (6.729) (51.282)
Partes relacionadas – 4 – –
Outros ativos circulantes e não circulantes 87 345 (17) 3.159
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 68 109 (14.642) 15.089
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 65 342 (2.567) 4.036
Obrigações tributárias (1) 3 (7.563) 11.924
Partes relacionadas (400) (57) – –
Outros passivos circulantes e não circulantes (250) (50) (7.697) (136)
Dividendos baixados (4.615) (4.615)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 212 705 24.510 80.580
Juros pagos sobre financiamentos (17.241) (5.152)
Imposto de renda e contribuição social pagos – – 10.175 (34.869)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 212 705 17.444 (40.559)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (253) (573) (10.779) (15.444)
Dividendos recebidos 25.000 – – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 24.747 (573) 6.665 (15.444)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos – – 13.528 70.730
Pagamentos de financiamentos – – (34.364) (43.702)
Pagamento de arrendamento mercantil – – (6.084) (7.668)
Dividendos pago (25.000) (29) (25.000) (29)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de financiamento (41) (29) (51.920) 19.331
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa (41) 103 (45.255) 44.446
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 122 19 74.936 30.490
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 81 122 29.681 74.936
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa (41) 103 (45.255) 44.446

Transações que não envolveram caixa: A Companhia apresenta suas demonstrações dos fluxos de caixa 

pelo método indireto. Durante o período findo em 31 de março de 2022, a Companhia realizou as seguintes 

transações que não envolveram caixa e, portanto, não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa 

da controladora e consolidado: (i) Registro de direitos de uso, dentro da rubrica de imobilizado, em contrapar-

tida ao passivo de arrendamento no montante de R$ 15.531, relativo a novos contratos enquadrados na nor-

ma de arrendamento mercantil.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
1. Contexto operacional: O Grupo MPR Participações S.A. (“Companhia” ou “Grupo”) é uma empresa 
constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado e domiciliada no Brasil. O endereço registrado 
do escritório do Grupo é Alameda Madeira, 222, Edifício Alfacon, 7° andar, conjunto 71, sala 1, Alphaville - 
Barueri - SP. O Grupo tem como controlador final o Fundo de Investimento em Participações Vocatus 
Multiestratégia e o Zulu Corp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O Grupo atua na 
administração de bens próprios e na participação em outras empresas, sendo, ainda, direta ou indiretamente, 
controlador das subsidiárias, com destaque as empresas Companhia Nacional de Álcool, Álcool Ferreira S.A. 
e Da Ilha Comercio de Álcool Ltda. As subsidiárias atuam nos ramos de indústria, comércio e distribuição por 
atacado e varejo, assim como importação e exportação de álcool, subprodutos, solventes derivados ou não 
de petróleo, produtos para limpeza, matérias-primas, embalagens, vinagres e bebidas alcoólicas, produtos 
químicos e açúcar, entre outros, nas quais o Grupo participa do resultado enquanto controlador. Para 
cumprimento de suas atividades relacionadas, as partes têm de fazer uso de: (a) estruturas administrativas de 

apoio em comum, tais como equipamentos de informática, softwares, outros equipamentos e móveis e 
instalações em geral; (b) atividades administrativas de apoio em comum, relacionadas ao processamento de 
informações trabalhistas, previdenciárias, contábeis, tributárias e rotinas e funções administrativas em geral; e 
(c) fornecedores externos em comum, relacionados com as referidas estruturas e atividades (“estruturas 
administrativas”). É do interesse das partes otimizar e padronizar seus esforços administrativos, evitando 
duplicidades de estruturas administrativas, cargos e esforços de atividades de apoio internos e, como 
consequência, fortalecendo os princípios e as práticas de governança corporativa do Grupo, com a 
racionalização de gastos em comum. Em 1°/08/2017, a Companhia Nacional de Álcool (“CNA”) adquiriu o 
controle societário da Da Ilha Comércio de Álcool Ltda. (“Da Ilha”) que, assim como a CNA, está envolvida 
primariamente na industrialização, comercialização e distribuição para o varejo de produtos de higiene, 
limpeza e cosméticos. As demonstrações financeiras individuais da Companhia relativas ao exercício findo em 
31/03/2022 abrangem a Companhia e investimentos em empresas controladas. 

Diretores
Jose Paulo Ferreira Soares: Presidente - CPF: 260.191.008-98

Jose Marcio Ferreira Soares: Vice-Presidente Comercial - CPF: 271.581.778-90
Jose Ricardo Ferreira Soares: Vice-Presidente de Operações e Marketing - CPF 222.317.678-05

Julio Cesar Lima Alonso: Diretor de Operações - CPF: 168.241.158-35

Contador:
Marcos Palladino - Contador CRC: 1SP-253492/O-5; CPF: 296.663.518-54
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