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São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de julho de 2017

EAP HOLDING S.A.
CNPJ - 23.568.362/0001-89
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Cumprindo às disposições legais e estatuárias, apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercícios, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa
referente ao exercício findo em 31.12.2016. Colocamo-nos à disposição dos senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
2016
2015
2016
2015
Ativo
Nota Consolidado Controladora Consolidado Controladora Passivo
Nota Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Circulante
Circulante
Disponível
3
27.831
3
20.160
3 Fornecedores
9
3.105
91.959
Estoques
4
1.017.302
1.900.154
- Obrigações trabalhistas e tributárias
10
69.296
109.369
Mútuos em Coligadas e Controladas
5
40.940
27.020
- Contas a pagar
10
177.944
177.944
Impostos a recuperar
6
101.245
54.462
- Total passivo circulante
250.345
379.272
Outros créditos
5
2.414.353
573.705
- Não Circulante
Total ativo circulante
3.601.671
3
2.575.501
3 Mútuos em Coligadas e Controladas
11
653.971
653.971
502.993
135.320
Não Circulante
Total passivo não circulante
653.971
653.971
502.993
135.320
Mútuos em Coligadas e Controladas
5
68.082
3.450.386
68.082
2.732.472 Participação Minoritária
829.045
(272.796)
Outros créditos
5
5.810
3.835
- Patrimônio líquido
Investimentos
7
10.473.715
63.311.666
10.710.186
58.245.307 Capital social
12
45.234.819
45.234.819
45.234.819
45.234.819
Outros Investimentos
7
52.054.773
46.957.758
- Reserva de Prejuízos / Lucros Acumulados
13
15.607.643
15.607.643
15.607.643
15.607.643
Imobilizado
8
1.637.394
1.136.569
- Resultado do Exercício
13
5.265.622
5.265.622
Total ativo não circulante
64.239.774
66.762.052
58.876.430
60.977.779 Total patrimônio líquido
66.108.084
66.108.084
60.842.462
60.842.462
Total do ativo
67.841.445
66.762.055
61.451.931
60.977.782 Total do passivo
67.841.445
66.762.055
61.451.931
60.977.782
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos
Demonstração de resultado para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
2016
2015
Capital Capital Social
Lucros Patrimônio
Nota Consolidado Controladora Consolidado Controladora
Social a integralizar Acumulados
Líquido Receita de locação
595.051
354.165
Capital social
45.234.819
- 45.234.819 (-) Impostos incidentes sobre receitas
(23.154)
(13.638)
(54.377)
Reservas de Lucro
- (-) Devoluções e Abatimentos
571.897
286.150
Lucro do exercício social em 31 de dezembro de 2015
15.607.643 15.607.643 ( = ) Resultado bruto
Saldos em 31 de dezembro de 2015
45.234.819
15.607.643 60.842.462 (+/-) Despesas e receitas operacionais:
(2.427.718)
(2.335.697)
Capital social
45.234.819
- 45.234.819 Despesas administrativas
Resultado ﬁnanceiro líquido
1.811.902
1.688.687
Reservas de Lucro
1.311
3.531
Lucro do exercício social em 31 de dezembro de 2016
5.265.622
5.265.622 Outras receitas operacionais
5.265.622
5.265.622
15.607.643
15.607.643
Saldos em 31 de dezembro de 2016
45.234.819
20.873.265 66.108.084 (+-) Resultado da Equivalência Patrimonial
( = ) Lucro (prejuízo) operacional
5.223.014
5.265.622
15.250.314
15.607.643
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
(+-) Resultado não operacional
(175)
(47.675)
1 - Contexto Operacional - A EAP HOLDING S/A é uma Holding empresarial, com seu objeto social a gestão e ( = ) Resultado antes das provisões tributárias
5.222.839
5.265.622
15.202.639
15.607.643
administração da propriedade imobiliária, cultivo de eucaliptos, bem como a participação em outras sociedades (-) Contribuição social
(16.517)
(9.106)
comerciais ou civis, com sede na cidade de São Paulo - SP, e iniciou suas atividades em outubro do ano de 2015. (-) Imposto de renda
(30.323)
(15.175)
2 - Políticas Contábeis - As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2016 ( = ) Lucro (prejuízo) do exercício antes
e 2015 estão sendo apresentadas em R$ (Reais) que é a moeda funcional na companhia. As demonstrações ﬁnan- da participação minoritária
5.175.999
5.265.622
15.178.358
15.607.643
ceiras da empresa foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRSs) e as Participação Minoritária
89.623
429.285
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), compreendendo os pronunciamentos, interpretações e orienta- Lucro Líquido
5.265.622
5.265.622
15.607.643
15.607.643
ções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor para o exercício a se encerrar em 31 de dezembro
Demonstração
do
Fluxo
de
Caixa
Indireto
para
os
Exercícios
de 2016. Essa publicação ilustra um possível formato das demonstrações ﬁnanceiras da empresa e apresentam as
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)
demonstrações ﬁnanceiras consolidadas dessa organização e suas controladas e associadas em conjunto, bem
2.016
2.015
como as demonstrações ﬁnanceiras individuais da controladora, apresentadas lado-a-lado. A preparação das de4.717.926
monstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados Caixa líquido de atividades operacionais
de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem Caixa gerado nas operações
10.069.610
como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes Lucro/Prejuízo líquido do exercício
5.265.622
dessas estimativas. Base da Consolidação - Conforme orientação CPC 36 (R1), as controladas em conjunto, são Depreciação, amortização e exaustão
25.998
consolidadas no percentual (joint venture) de participação da controladora a partir da data de aquisição, sendo Equivalência Patrimonial
5.265.622
esta a data na qual a sociedade obtém controle em conjunto, e continuam a ser consolidadas até a data em que o Ajuste de Balanço Exercício Anterior
(487.632)
controle em conjunto deixe de existir. As demonstrações ﬁnanceiras das controladas são usualmente elaboradas Variações nos ativos e passivos
(5.351.684)
para o mesmo período de divulgação que o da controladora. Todos os saldos intragrupo, receitas, despesas, ga- (Aumento) redução de estoques
1.228.734
nhos e perdas não realizados, oriundos de transações intragrupo, são eliminados por completo. As demonstrações Aumento (redução) de fornecedores
(88.872)
ﬁnanceiras consolidadas são compostas pelas demonstrações ﬁnanceiras da sociedade e suas controladas em 31
Aumento (redução) de contas a pagar e provisões
(40.948)
de dezembro de 2016 e 2015, apresentadas abaixo:
Aumento (redução) do IR e da CS a pagar
(46.840)
EAP
EAP Empreendimentos
Igure
São Bento
(1.844.481)
Total da Participação
99,89%
50%
33% Aumento (redução) Outros Créditos a Receber
150.977
(a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Os fluxos de caixa dos investimentos são demonstrados pelos valores líqui- Aumento (redução) Empréstimos
(4.710.255)
dos. E são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em longo prazo. (b) Estoques - Os estoques Caixa líquido de atividades de investimentos
(5.102.637)
são demonstrados ao custo de aquisição ou produção, que não excede ao seu valor líquido realizável. (c) Lei nº Outros Investimentos
392.382
12.973, de 13 de maio de 2014 - A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, não acarretará em ajustes relevantes nas Participação minoritária
demonstrações financeiras da Companhia. (d) Não Circulante - Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis Caixa líquido de atividades de ﬁnanciamentos
após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. Integralização de capital social
Capital
Social
a
integralizar
(e) Imobilizado - O imobilizado está registrado ao custo. A depreciação dos ativos imobilizados será atualizada à
medida que a empresa regularizar os controles individuais dos bens, cujo método será linear com base na vida útil Empréstimos de curto prazo
estimada pela Administração da empresa. (f) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment - A EAP Distribuição de dividendos
devido ao volume de seus ativos vem se programando para adoção dos controles gerenciais individuais sobre Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
7.671
seus bens, assim como implementação das técnicas do Impairment para realizar testes de análises anuais para No início do exercício
20.160
apurar se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. (g) Valor Presente de Ativos e No ﬁm do exercício
27.831
Passivos de Longo Prazo - Os ativos e passivos de longo prazo da Empresa são, quando aplicável, ajustados a Variação do caixa
7.671
valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da Empresa. (h) Receitas e Despesas - Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais regras pré-estabelecidas. 8 - Imobilizado: Os ativos que totalizam R$ 1.637.934 estão agrupados e avaliados seocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu gundo a possível deterioração, com base nos fluxos futuros de caixa projetados descontados do negócio durante a
efetivo recebimento ou pagamento. 3 - Caixa e equivalentes de caixa: o valor de R$ 27.831 é mantido com a vida remanescente estimada dos ativos, conforme o surgimento de novos acontecimentos ou novas circunstâncias.
finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. 4 - Esto- 9 - Fornecedores: O saldo de fornecedores de R$ 3.105 referem-se à aquisição de serviços e, possui vencimento
ques: em 31 de dezembro de 2016 o montante de estoques é de R$ 1.017.302. 5 - Operações de mútuos entre final previsto para o próximo ano.10 - Obrigações trabalhistas e tributárias, e Contas a pagar: referem-se as
partes relacionadas e outros créditos : a Administração da empresa não definiu os critérios e ou regras para provisões de obrigações trabalhistas e tributárias a pagar no valor de R$ 69.296 e outras contas a pagar de R$
pagamentos dos empréstimos. Que totalizam R$ 109.021,83, assim como não foram evidenciados os percentuais 177.944, que são compostos pela proporcionalidade das participações entre os investidores. 11 - Operações de
das taxas dos juros, prazos, entre outras formas de liquidação das operações de mútuos entre as partes relacio- mútuos entre partes relacionadas : O Valor de R$ 653.971 representa a divida que as empresas mantém com
nadas, e outros créditos no valor de R$ - 2.420.163, que são compostos pela proporcionalidade das participações os acionistas.12 - Capital social: o valor de R$ 45.234.819 está representado por 45.234.819 ações ordinárias
entre os investidores. 6 - Impostos a Recuperar: O valor de R$ 101.245, refere-se aos impostos a recuperar que nominativas e sem valor nominal. 13 - Reservas de lucros: o valor de R$ 20.873.266 refere-se a Reserva Legal.
serão realizados em anos subsequentes.7 - Investimentos e Outros Investimentos: O valor de R$ 10.473.715
em Investimentos e de 52.054.773 em Outros Investimentos, faz parte do montante realizado em outras empresas
coligadas, cuja participação da holding está representada pelo percentual de participação societária, dentro das

8ª Vara da Família e Sucessões da Capital. (',7$/'(&,7$d2 35$=2'( 9,17( ',$6
352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD GD )DPtOLD H
6XFHVV}HVGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QGUH6DORPRQ7XGLVFRQDIRUPDGD
/HL HWF )$= 6$%(5 D R  Domingos Maiolo 5XD 5RPLOGR &HROD  )HUUD]RSROLV  &(3 
 6mR %HUQDUGR GR &DPSR63 &3)  6HSDUDGR MXGLFLDOPHQWH %UDVLOHLURTXH OKH
foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio por parte de Márcia
Camargo dos SantosDOHJDQGRHPVtQWHVHTXHGHFRUUHXPDLVGHDQRVGDVHSDUDomRGRFDVDO
requerendR VXD FRQYHUVmR HP GLYyUFLR (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGD D VXD&,7$d2SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomRSURSRVWD H SDUDTXH QR
SUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLW al, apresente resposta.
1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRV GHPDLRGH

2ª VC – Reg. Butantã. (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;9  %XWDQWm
(VWDGRGH6mR 3DXOR'U D  0{QLFDGH &DVVLD7KRPD]3HUH]5HLV/RER QDIRUPDGD/HL HWF )$=
6$%(5 D R  ANGELA MARIA MINUTELLA DA COSTA ME &13-  TXH OKH IRL
proposta uma ação de Monitória por parte de SQUANETTO TRANSPORTE DE CARGAS E
LOCAÇÕES LTDA REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GH 5  2XW  RULXQGRV GR FKHTXH Q
 QR YDORU GH 5  VDFDGR FRQWUD R %DQFR %UDGHVFR 6$ H GHYROYLGR SRU IDOWD GH
IXQGRV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU
(',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R VXSUD SDJXH R GpELWR RX HPEDUTXH D
DomR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV H KRQRUiULRV HP FDVR GH SDJDPHQWR VRE SHQD GH FRQYHUVmR GH
mDQGDWRLQLFLDOHPWtWXORH[HFXWLYRVHQGRDGYHUWLGDGHTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVR
GHUHYHOLD DUW,,,GR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGH

Diretoria
Erika Auta Porr - Diretora Presidente - CPF: 004.679.958-34
Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC:1SP216928/O-0

42ª VC - Capital. (',7$/ '( ,17,0$d2 &20 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR
3DXOR 'U D  5HQDWD 0DUWLQV GH &DUYDOKR QD IRUPD GD OHL HWF )$= 6$%(5 D LAERTE PASCOAL
PALMIERI FREDERICO&3)H5*TXHCOOPESCOLA - Cooperativa de
Professores e Aux. de Administração Escolar DMXL]RXOKH XPD ação monitória que foi julgada
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenandoo ao pagamHQWRGH5
DWXDOL]DGRDWp (VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHWHUPLQDGDDVXDLQWLPDomRSRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRGRGpELWRDWXDOL]DGRVRE
SHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHHGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHFRPH[SHGLomRGHPDQGDGR
GHSHQKRUD H DYDOLDomRQRVWHUPRVGRDUWGR1&3&)LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJR
 GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR
iniciaVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYD
LQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,66mR3DXORDRVGHPDLRGH.
1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Jabaquara. (',7$/ 3$5$ &21+(&,0(172 '(
7(5&(,526 (;3(','2 126 $8726 '( ,17(5',dm2 '( 6DPDUD 7LH 0DLD <DPDVKLWD
5(48(5,'2 325 0DQDEX <DPDVKLWD  352&(662 1 2 $  00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDO,,, -DEDTXDUD(VWDGRGH6mR
3DXOR 'U D  $GULDQD 0HQH]HV %RGLQL QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 DRV TXH R SUHVHQWH HGLWDO
YLUHP RX GHOH FRQKHFLPHQWR WLYHUHP TXH SRU VHQWHQoD SURIHULGD HP  IRL GHFUHWDGD D
INTERDIÇÃO de Samara Tie Maia Yamashita&3)5*4, declarandoa
DEVROXWDPHQWHLQFDSD]GHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVGDYLGDFLYLOH nomeado como CURADOR,
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Manabu Yamashita51(:1&3)2
SUHVHQWH HGLWDO VHUi SXEOLFDGR SRU WUrV YH]HV FRP LQWHUYDOR GH GH] GLDV H DIL[DGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGH.

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

A Paixão Segundo os Lázaros
Marcos Contrucci – Autograﬁa – Romance
num cenário comovente, há muito em desuso:
leprosário. Maturado por trinta anos, retrata
com chocante e bastante naturalidade, a crueldade com que assunto e os doentes eram tratados, no início do século XX. Amores impossíveis
permeiam a trama. Um padre, uma freira, um
doente com uma pessoa sã. Um quadro bastante delicado,
delineado com muita sensibilidade e alto requinte, traz
também em seu âmago, um forte componente religioso
existencialista. Impactante!

A Reinvenção da Empresa
Paulo Monteiro e Wanderlei Passarella – Évora – Os mestres autores, lastreados
nas proposituras antropológicas de Teilhard
de Chardin e também em suas experiências
laborais, seja como executivos ou consultores,
conclamam empresários a repensarem pontos
de vista, bem como atuações, no que tange ao “tratamento”
de colaboradores e do “modus agendi” na tarefa de dirigir
a empresa, leva-la ao sucesso e mantê-la nessa situação.
Defeitos são apontados, com factíveis correções. Voltado
para lideres, professores, empreendedores. Útil!

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
$UWGR&yGLJR&LYLO$WXDO63HLURHGHVHMDPVHFDVDU
O pretendente: ROGERIO MARTINS ENACHEV,SUR¿VVmRDJHQWHGHYLDJHQVHVWDGR
FLYLOGLYRUFLDGRQDWXUDOLGDGH6mR3DXOR63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGRHP3LQKHLURV6mR3DXOR63¿OKRGH9LFWRULR(QDFKHYHGH-DQGLUD6LOYHLUD
0DUWLQV(QDFKHY$SUHWHQGHQWHMARIANE DE CARVALHO,SUR¿VVmRSURGXWRUDFXOWX
UDOHVWDGRFLYLOGLYRUFLDGDQDWXUDOLGDGH6mR3DXOR63GDWDQDVFLPHQWR
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDHP3LQKHLURV6mR3DXOR63¿OKDGH,]DX6HQDGH&DUYDOKRH
GH,UHQHGR3UDGRH6RX]D&DUYDOKR

M

as, será que fechar lojas
ou gerar novas vendas
com ações como promoções e redução de preços são
as únicas formas de aumentar a
eﬁciência do varejo brasileiro em
um período como este? Nós achamos que não e entendemos que,
para sairmos da crise, a inovação
tecnológica é um caminho concreto, real e imediato. Algumas
evidências mostram que é possível inovar em tempos difíceis,
gerando resultados ﬁnanceiros
importantes e com recursos amplamente disponíveis no mercado
brasileiro. Basta começar!
Algumas iniciativas corroboram para isso. Você sabia que o
“Magazine Luiza”, um dos maiores
varejistas do Brasil, atribui a sua
virada nos resultados ﬁnanceiros às iniciativas de inovação?
Segundo o CEO da companhia,
Frederico Trajano, o processo
foi profundo e mudou o posicionamento da empresa: de uma
companhia tradicional com um
departamento digital, para uma
organização digital com pontos
físicos e calor humano.
A mudança se concretizou com
a criação do núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento do “Magazine
Luiza”, o “Luizalabs”. Trata-se
de um laboratório de Tecnologia
e Inovação, cujo objetivo é criar
produtos e serviços com foco no
varejo, oferecendo aos clientes
mais benefícios e uma melhor
experiência de compra. Hoje, são
mais de cem pessoas envolvidas no
“Luizalabs”. Ao que tudo indica,
eles estão levando o assunto a
sério.
A frente de transformação
digital da empresa é muito estruturada e faz parte dos pilares
estratégicos da companhia declarados ao mercado. Na nossa
visão, hoje, é o caso mais bem
sucedido de gestão da inovação
no varejo brasileiro. Também vale
destacar o trabalho desenvolvido
por algumas startups.
Segundo o estudo “Mapped in

Brasil” – plataforma online que
permite monitorar o ecossistema
empreendedor – publicado recentemente pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), mostrou que este
universo está pronto para entregar um volume signiﬁcativo de
soluções ao mercado brasileiro:
atualmente, são 128 startups
mapeadas, 47 aceleradoras, 41
empresas de venture capita e 30
parques tecnológicos. E muitas
têm soluções maduras e com
custos bastante acessíveis para
o varejo.
O consumidor brasileiro está
gritando por inovação no varejo.
E isto não é um exagero. O relatório “Clientes do varejo estão
gritando – você está se adaptando?”, da “Accenture Consulting”
traz exatamente uma visão clara
sobre como os consumidores querem interagir com a tecnologia no
ponto de venda.
Cito alguns insights interessantes deste relatório sobre o
comportamento do consumidor
brasileiro: 56% não podem esperar para receber recomendações
inteligentes de compra quando
estão dentro da loja; 47% querem
poder comprar usando pontos de
programas de ﬁdelidade de forma
fácil e ágil no ponto de venda;
e 39% têm interesse em meios
de pagamento mobile (a média
global é de 25%).
Mas, o que mais surpreendeu
neste estudo é que 82% dos
consumidores brasileiros tiveram
seu comportamento de compra
influenciado pelo Google (a
média global é de 57%) e 68%
dos entrevistados “confessaram”
terem sido impactos diretamente
pelo “Facebook” (no mundo,
esta média é de 41%). Com base
nestas informações, não dá mais
para dizer que não se implementa
tecnologia ou inovação no varejo
porque o consumidor brasileiro
não quer ou não se adapta. Será
preciso dar outra desculpa.
As evidências estão aí, assim
como é latente a necessidade de
agir rápido. Chegou a hora de o
varejo brasileiro obter resultado
com o uso da inovação tecnológica
no seu negócio. E, neste contexto,
estamos certos de que este é o
caminho a ser seguido.
(*) - É diretor vogal do Instituto
Brasileiro de Executivos de Varejo e
Mercado de Consumo (IBEVAR).

Proclamas de Casamentos

Iêda Maria de Oliveira Lima – Literando & Aﬁns – Um retrato auto biográﬁco de um
espirito inquieto, impulsivo, que dentre tantas
vicissitudes, atravessou um período de exilio,
durante o nosso período militar. Talento, força,
garra, são alguns dos seus atributos, que a mantiveram
viva, com olhos voltados, ao horizonte, sem distanciar-se
de suas origens e focados na sobrevivência e materialização de seus desejos. Belo exemplo.

FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI2¿FLDO

Outras Duas Dúzias de Coisinhas
à Toa que Deixam a Gente Feliz
Otavio Roth – Mariana Massarani
(Ilustr) – Salamandra – Obra que aborda com
incrível simplicidade, todavia, com riquíssimas
ilustrações e de maneira rimada, coisas e atitudes que
causam satisfação, sem que tenhamos que despender
muito, ou nenhum esforço. Para os menos novos, será
um referência reminiscente, para os pequenos, servirá
de agradável ensinamento. Exemplo: Pijama de ﬂanela;
cheirinho de mato molhado; dropes de hortelã e o grito
do Tarzan. Gostoso.

Proclamas de Casamentos
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins2¿FLDO

Neste momento de
reativação da atividade
econômica do consumo,
ouvimos muito, sobretudo
no mercado varejista, que
a única solução para sair
da crise é cortar custos

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Com apresentação de Ralph Peter.

39º Subdistrito - Vila Madalena

Juliano Martins (*)

Um Olhar no Retrovisor e
Outro na Estrada

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube,
que traz entrevistas do mundo literário.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Inovação na crise:
pecado ou salvação?

O pretendente: LUÍS OTÁVIO OLIVAL CAMBRAIA,SUR¿VVmRDGPLQLVWUDGRUHVWDGRFLYLO
VROWHLURQDWXUDOLGDGH,WX63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD
9LOD0DGDOHQD6mR3DXOR63¿OKRGH/XL]&DUORV&DPEUDLDHGH/RXYHUF\/LPD2OLYDO
A pretendente: HELLEN SOARES LANFRANCHI,SUR¿VVmRUHODo}HVS~EOLFDVHVWDGR
FLYLOVROWHLUDQDWXUDOLGDGH6mR3DXOR63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGDQR-DUGLP$HURSRUWR6mR3DXOR63¿OKDGH+LOWRQ&XQKD/DQIUDQFKLHGH
0DULD7DLV6RDUHV/DQIUDQFKL
O pretendente: LEONARDO RODRIGUES,SUR¿VVmRIRWyJUDIRHVWDGRFLYLOVROWHLURQDWXUD
OLGDGH3LUDFLFDED63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRHP3LQKHLURV
6mR3DXOR63¿OKRGH-RmR&DUORV5RGULJXHVHGH9HUD/XFLDGH3DXOD5RGULJXHV$
pretendente: KATIUCIA BATISTA DA SILVA PAIVA,SUR¿VVmRELyORJDHVWDGRFLYLOVROWHLUD
QDWXUDOLGDGH6mR3DXOR63GDWDQDVFLPHQWRUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDHP
3LQKHLURV6mR3DXOR63¿OKDGH-RVp3DLYD)LOKRHGH9DQGD/~FLD%DWLVWDGD6LOYD3DLYD
6HDOJXpPVRXEHUGHDOJXPLPSHGLPHQWRRSRQKDVHQDIRUPDGDOHL/DYURRSUHVHQWH
SDUDVHUD¿[DGRQR2¿FLDOGH5HJLVWUR&LYLOHSXEOLFDGRQDLPSUHQVDORFDO-RUQDO
(PSUHVDV 1HJyFLRV

27º Subdistrito - Tatuapé

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCELO BRIGANTE CONFUORTO, HVWDGR FLYLO VROWHLUR SUR¿VVmR
HVWXGDQWHQDVFLGRHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGRHP6mR0LJXHO3DXOLVWD 63QRGLDGH
MDQHLURGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD9LOD*RPHV&DUGLP6mR3DXOR63¿OKRGH
Francisco Confuorto e de Carmela Brigante Confuorto. A pretendente: CAMILA QUEDAS
RAMOS, HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR HVWXGDQWH QDVFLGD HP 6mR 3DXOR 5HJLVWUDGD
QR-DUGLP3DXOLVWD 63QRGLDGHMXQKRGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDHP/DX]DQH
3DXOLVWD6mR3DXOR63¿OKDGH0DXULFLRGH-HVXV5DPRVHGH$UOHWH$SDUHFLGD4XHGDV
5DPRV2EV(GLWDOHQYLDGRD8QLGDGHGH6HUYLoRRQGHUHVLGHDSUHWHQGHQWH
O pretendente: RENAN FERREIRA DOS ANJOS, HVWDGR FLYLO VROWHLUR SUR¿VVmR
YLGHRPDNHU QDVFLGR HP 6mR 3DXOR 5HJLVWUDGR QR$OWR GD 0RRFD  63 QR GLD  GH
GH]HPEUR GH  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD 9LOD &DUUmR 6mR 3DXOR  63 ¿OKR GH
0DUFRV0LJXHOGRV$QMRVHGH'RUYHOLQD)HUUHLUDGRV$QMRV$SUHWHQGHQWHGÊISILA
FÉLIX VIEIRA, HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR DVVLVWHQWH DGPLQLVWUDWLYR QDVFLGD HP
,YDLSRUm35QRGLDGHRXWXEURGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQD9LOD&DUUmR6mR
3DXOR63¿OKDGH1H\$SDUHFLGR9LHLUDHGH,UDFLOGD)HOL[GH3LQKR9LHLUD
O pretendente: GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO, HVWDGR FLYLO VROWHLUR SUR¿VVmR
DGYRJDGRQDVFLGRHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGRQR%XWDQWm 63QRGLDGHPDLRGH
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD9LOD*RPHV&DUGLP6mR3DXOR63¿OKRGH'DQLHO$WHQFLRH
GH0LULDQ$OYHVGH2OLYHLUD$WHQFLR$SUHWHQGHQWHYASMIN GARCIA CARVALHO, estado
FLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRDGYRJDGDQDVFLGDHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGDQR-DEDTXDUD 63
QRGLDGHDJRVWRGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQD9LOD*LPHV&DUGLP6mR3DXOR
63¿OKDGH$QWRQLR6DOLV&DUYDOKRHGH'pERUD*DUFLD&DUYDOKR
O pretendente: RAFAEL GIMENES DE SOUZA,HVWDGRFLYLOVROWHLURSUR¿VVmRDX[LOLDUGH
UDPSDQDVFLGRHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGRQR7DWXDSp 63QRGLDGHQRYHPEURGH
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQR-DUGLP9LOD)RUPRVD6mR3DXOR63¿OKRGH(OWRQ9DOGLYLQR
GH6RX]DHGH6RQLD0DULD*LPHQHVGH6RX]D$SUHWHQGHQWHBARBARA PEIXOTO DA
COSTA, HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR YHQGHGRUD QDVFLGD HP 6mR 3DXOR 5HJLVWUDGD
QR ,ELUDSXHUD  63 QR GLD  GH MDQHLUR GH  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGD QR -DUGLP 9LOD
)RUPRVD6mR3DXOR63¿OKDGH5REHUWRGD&RVWDHGH$QJHOD0DULD3HL[RWRGD&RVWD
O pretendente: RENATO BARBOSA PEIXINHO,HVWDGRFLYLOVROWHLURSUR¿VVmR¿VFDOGH
ORMDQDVFLGRHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGRHP(UPHOLQR0DWDUD]]R 63QRGLDGHGH]HPEUR
GHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD9LOD$QWRQLHWD6mR3DXOR63¿OKRGH:DOWHU)HUUHLUD
3HL[LQKRHGH5RVHOL%DUERVDGD6LOYD$SUHWHQGHQWHBIANCA ABREU DA CONCEIÇÃO,
HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR DWHQGHQWH QDVFLGD HP HP 6mR 3DXOR 5HJLVWUDGD QR
%HOHQ]LQKR 63QRGLDGHDEULOGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQD9LOD$QWRQLHWD6mR
3DXOR63¿OKDGH6DEDWLQR'RQL]HWWLGD&RQFHLomRHGH1DGLUGH$EUHX&RQFHLomR
O pretendente: SERGIO SAURIN CONSTANTINO, HVWDGR FLYLO VROWHLUR SUR¿VVmR
LQVWDODGRUGHVRPQDVFLGRHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGRHP,QGLDQySROLV 63QRGLD
GHMXOKRGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQR3DUTXH0DULD/XL]D6mR3DXOR63¿OKR
GH-RVp$QWRQLR&RQVWDQWLQRHGH6XHOL$SDUHFLGD6DXULQ&RQVWDQWLQR$SUHWHQGHQWH
ANDREA MARTINS DE VASCONCELOS,HVWDGRFLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRGRODUQDVFLGD
HP6mR3DXOR 5HJLVWUDGDQR$OWRGD0RRFD 63QRGLDGHMXOKRGHUHVLGHQWH
HGRPLFLOLDGDQR3DUTXH0DULD/XL]D6mR3DXOR63¿OKDGH&DUORVGH9DVFRQFHORVH
GH$QD/XFLD0DUWLQVGH9DVFRQFHORV
O pretendente: DANILO DA SILVA PINTO,HVWDGRFLYLOVROWHLURSUR¿VVmRDQDOLVWDGH
VLVWHPDVQDVFLGRHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGRQR,ELUDSXHUD 63QRGLDGHPDUoRGH
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQR7DWXDSp6mR3DXOR63¿OKRGH-RVp$SDUHFLGR3LQWR
H GH 6RQLD &DEUDO GD 6LOYD 3LQWR$ SUHWHQGHQWH CRISTINA DE MATOS PEREIRA,
HVWDGR FLYLO VROWHLUD SUR¿VVmR EDQFiULD QDVFLGD HP 6mR 3DXOR 5HJLVWUDGD HP 6mR
0LJXHO3DXOLVWD 63QRGLDGHPDLRGHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQR7DWXDSp6mR
3DXOR63¿OKDGH/XL]&DUORV)HUUHLUDHGH(O]D*DOYmRGH0DWRV3HUHLUD
&RQYHUVmRGH8QLmR(VWiYHOHP&DVDPHQWR
O convivente: GILDO ALVES FILHO,HVWDGRFLYLOVROWHLUDSUR¿VVmRDQDOLVWDDGPLQLVWUDWLYR
¿QDQFHLURQDVFLGDHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGDHP&HUTXHLUD&pVDU 63QRGLDGHPDUoR
GHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQR-DUGLP7DQJR6mR3DXOR63¿OKDGH*LOGR$OYHVH
GH2OLQGD$SDUHFLGD3HUHLUD$OYHV$FRQYLYHQWHLUCÉLIA CAPELLI, estado civil solteira,
SUR¿VVmRDXW{QRPDQDVFLGDHP6mR3DXOR 5HJLVWUDGDQR7DWXDSp 63QRGLDGHIHYHUHLUR
GHUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQR-DUGLP7DQJR6mR3DXOR63¿OKDGH(VWDQLVODX&DSHOOL
HGH)iWLPDGH1D]DUp&DSHOOL2EV)DoRVDEHUTXHSUHWHQGHPFRQYHUWHUVXDXQLmRHVWiYHO
em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código
&LYLO%UDVLOHLURHUHTXHULPHQWRH[LJLGRSHORDUWGD/HL)HGHUDO
6HDOJXpPVRXEHUGHDOJXPLPSHGLPHQWRRSRQKDVHQDIRUPDGDOHL/DYURRSUHVHQWH
SDUDVHUD¿[DGRQR2¿FLDOGH5HJLVWUR&LYLOHSXEOLFDGRQDLPSUHQVDORFDO-RUQDO
(PSUHVDV 1HJyFLRV

