
Com a recém-chegada da 

Amazon ao mercado de 

marketplace brasileiro, 

muito especulou-se sobre 

o futuro do e-commerce 

nacional, tendo em vista 

a força da companhia 

no setor em mercados 

estrangeiros

Porém, será que ela está 
realmente preparada 
para aplicar o seu mo-

delo comercial ao Brasil, país 
que possui diversas particu-
laridades em vários quesitos?

A tecnologia de ponta – um 
dos motivos do crescimento 
exponencial da empresa no 
exterior – precisará passar por 
um processo de “tropicaliza-
ção” para se adequar ao Brasil, 
e isso demanda tempo. 

É natural que com o seu 
tamanho e tecnologia, a essa 
multinacional de comércio 
eletrônico conseguirá transfor-
mar suas ferramentas, usadas 
em países da Europa e nos 
Estados Unidos, para a rea-
lidade nacional. Porém, para 
isso, precisará conhecer nosso 
país e as particularidades do 
seu mercado, criando o tempo 
necessário para que os outros 
varejistas do setor consigam 
equilibrar a balança em rela-
ção a experiência que ela vai 
proporcionar aos brasileiros.

Dessa forma, semelhante 
ao que acontece na rua Santa 
Ifi gênia – conhecida pela gran-
de quantidade de lojas que se 
especializaram na venda de 
artigos eletrônicos –, existe 
espaço para todos. Da mesma 

forma que as companhias pre-
cisarão atualizar o seu modelo 
de negócio para oferecer um 
serviço de maior qualidade, a 
Amazon precisará se adaptar 
as diferenças culturais do 
consumidor brasileiro, prin-
cipalmente no que tange a 
questão do transporte e da lo-
gística para entregas em alguns 
pontos isolados ou perigosos.

No mais, o preço dinâmico, 
que foi uma das inovações 
propostas pela companhia 
nos EUA, já é utilizado no 
Brasil, criando mais opor-
tunidades para os consumi-
dores e comerciantes. E sua 
plataforma, apesar de muito 
boa, não é uma novidade no 
mercado. Diante da ameaça 
que a chegada dessa empresa 
norte-americana representava 
ao setor, os varejistas digitais 
não estão medindo esforços no 
investimento em estratégias 
de marketing para conseguir 
superar as expectativas da 
gigante do varejo eletrônico. 

Diferentemente do que 
se podia esperar, a chegada 
dessa multinacional não irá 
atrapalhar o faturamento dos 
varejistas nacionais nas datas 
importantes, como a Black 
Friday e o Natal, por exemplo, 
mas trará mais amadurecimen-
to, oportunidades de venda e 
crescimento dos marketplaces 
brasileiros. 

(*) - Formado em Engenharia 
da Produção pela Unifei, pós-

graduado em Gestão Empresarial 
pela FGV e especialista em Gestão 

Empreendedora pela Fundação 
Dom Cabral, com extensão 

na Universidade do Canadá, é 
proprietário da Casa América, 

empresa em atuação há mais de 60 
anos no mercado.

Processo de “tropicalização” 
da Amazon cria

novas oportunidades para o 
varejo eletrônico

Carlos Alves (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: WANDERLEY APRIGIO ROCHA, profi ssão: ministro religioso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Semião Aprigio da Rocha e de Atelina Ana 
Rocha. A pretendente: CARLA APARECIDA XAVIER, profi ssão: corretora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1978, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geronisa Pereira Xavier. R$ 12,58

O pretendente: LORDAN DINIZ LIMA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ribeira do Pombal - BA, data-nascimento: 27/08/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourivalto Dantas Lima e de Adenilza Diniz 
da Silva. A pretendente: LETÍCIA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cícero Dantas - BA, data-nascimento: 22/05/1996, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Naelson Gonçalves da Silva e de 
Marlene Alves da Silva. R$ 12,58

O pretendente: EDERSON MOREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: assistente de logísti-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edson Pereira de Almeida e de 
Maria Eunice Moreira de Almeida. A pretendente: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Jauru - MS, 
data-nascimento: 09/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Evandro Nunes de Oliveira e de Luzineide Pereira de Souza Oliveira. R$ 12,58

O pretendente: JOSÉ MILTON CORDEIRO DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Boca da Mata - AL, data-nascimento: 24/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Cicero Batista dos Santos e 
de Maria José Luiz Cordeiro da Silva. A pretendente: DAYANE DIAS DEFENSOR, pro-
fi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 28/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivomar Castelo 
Branco Defensor e de Lucelia da Mata Dias. R$ 12,58

A pretendente: GISELE RODRIGUES DE AGUIAR, profi ssão: jornalista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipiaú - BA, data-nascimento: 09/08/1990, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Façanha de Aguiar e de Cleide Regina 
Rodrigues Souza. A pretendente: ANDRESSA XAVIER DIAS, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú - BA, data-nascimento: 24/12/1991, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wildson Rodrigues Dias e de Andrea 
Xavier Dias. R$ 12,58
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: FELIPE JACOBINI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 03/09/1988, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jacobini e de Olga Ramos 
Jacobini. A pretendente: JESSIKA BEATRIZ ALEXANDRE DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Murici - AL, no dia 06/08/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Inácio Alexandre 
e de Josiete Luiz da Silva.

O pretendente: DIEGO APARECIDO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor 
de logística, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 30/09/1984, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Barbosa e de Fátima 
Aparecida Serrano Barbosa. A pretendente: LUANA GRACIANO BENET, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 13/02/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Castilho 
Benet e de Lidia Graciano Castilho Benet.

O pretendente: PAULO ANTONIO DA ENCARNAÇÃO FERREIRA, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 
13/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alicio 
José Ferreira e de Luzia Maria da Encarnação. A pretendente: CASSIANA ALE-
XANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/12/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel de Jesus Nascimento e de Con-
ceição Alixandre dos Santos.

O pretendente: MIGUEL AUGUSTUS ESTEVES JACOB, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital - SP, no dia 15/08/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Jacob e de Maria de Fatima Coelho 
Esteves Jacob. A pretendente: LILIANA DE FÁTIMA IACOBELLI, estado civil divorciada, 
profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Paulista - SP, no dia 22/07/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Umberto Iacobelli e de 
Nuncia Fortino Iacobelli.

O pretendente: CELSO DE JESUS TECIONI, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 31/01/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tecioni e de Izabel de Jesus 
Tecioni. O pretendente: TIAGO CESTARI RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão comis-
sário de voo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 11/10/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Zavatti Ribeiro e de Cleide 
Aparecida Cestari Ribeiro.

O pretendente: RODRIGO DA CUNHA BARROSO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão cozinheiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 13/03/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio de Oliveira e 
de Eumar Glaucia da Cunha Barroso de Oliveira. A pretendente: LUIZA OLIVEIRA DE 
MORAIS, estado civil solteira, profi ssão analista de projeto, nascida nesta Capital, Alto da 
Mooca - SP, no dia 06/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ricardo Ferreira de Morais e de Cassia Oliverio de Morais.

O pretendente: DANIEL TARQUI RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
na Bolivia, no dia 10/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Constancio Tarqui Villca e de Adriana Ramos Mamani. A pretendente: EVELIN 
ROCIO APAZA ANTI, estado civil solteira, profi ssão estudante universitária, nascida na 
Bolivia, no dia 23/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Walberto Apaza Quispe e de Antonia Anti Mamani.

Segundo estudo do Institu-
to Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação- IBPT 

os tributos embutidos nos 
produtos escolares continuam 
muito altos, chegando a até 50% 
do preço do material. “Mesmo 
tendo abatimento no Imposto 
de Renda, os gastos com educa-
ção pesam muito no orçamento 
familiar”, argumenta João Eloi 
Olenike, presidente executivo 
do Instituto.

Sem escapatória, o levanta-
mento da incidência tributária 
nos itens da lista escolar feito 
pelo IBPT mostra que nos 
preços de alguns produtos os 
tributos equivalem a quase 
metade do seu valor, como a 
caneta, que tem (47,49%) de 
impostos, caderno (34,99%) e 
a régua com (44,65%).

O leão não está para brinca-
deira, e só pensa em engordar 
os cofres do governo, por 

Gastos com educação pesam 
no orçamento familiar

O ano mal começou e os pais já se deparam com mais uma preocupação: a compra do material escolar

PRODUTOS TRIBUTOS %

Agenda escolar 43,19%

Apontador 43,19%

Borracha escolar 43,19%

Caderno Universitário 34,99%

Caneta 49,95%

Cola 42,71%

Estojos para lápis 40,33%

Fichário 39,38%

Folhas para Fichário 37,77%

Lancheiras 39,74%

Lápis 34,99%

PRODUTOS TRIBUTOS %

Livro escolar 15,52%

Papel carbono 38,68%

Papel Pardo 34,99%

Papel Sulfi te 37,77%

Pastas em Geral 39,97%

Pastas Plásticas 40,09%

Plástico 0,15 39,89%

Régua 44,65%

Tinta Guache 36,13%

Tinta Plástica 36,22%

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT

cidência de encargos sobre a 
folha de pagamento e o sobre 
o lucro da sua venda, faz ainda 
com que tragam uma carga 
tributária de (15,52%), ou seja, 
os consumidores perdem de 
todos os lados.

“É triste verificar que o 
governo não dá nenhum in-
centivo à educação que é uma 
necessidade básica de todos 
os cidadãos. No Brasil além do 
consumidor não receber um 
serviço de qualidade, ainda é 
altamente tributado. Os per-
centuais de tributos sobre os 
materiais escolares deveriam 
ser menores já que são indis-
pensáveis para o aprendizado e 
desenvolvimento das crianças e 
jovens. Infelizmente, o alto custo 
dos produtos é um dos fatores 
que podem difi cultar o acesso 
destes brasileiros à educação”, 
comenta o presidente executivo 
do IBPT, João Eloi Olenike.

exemplo, a cola (42,71%), 
o estojo (40,33%), a lan-
cheira, (39,74%), o fichário 
(39,38%), o papel sulfite 
(37,77%), a agenda (43,19%), 
e todos esses encargos são 
apenas para pagar os tri-

butos federais, estaduais e 
municipais.

Os tributos estão embutidos 
em todos os itens, à exceção dos 
livros didáticos. Mas, mesmo 
assim, apesar de possuírem 
imunidade de impostos, a in-
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Brinquedo tem fama mundial e perdura por gerações.

Anna Lisa Antonucci/ANSA

Os tradicionais tijolinhos da 
Lego, que fi zeram parte da in-
fância de muitas pessoas por 
décadas, irão completar 60 anos 
de história no próximo domin-
go (28). Com a data, os fãs e 
colecionadores do brinquedo já 
estão aguardando alguma edição 
especial para comemorar, já que, 
no aniversário de 50 anos, a Lego 
lançou um conjunto que tinha três 
tijolos dourados.

A Lego foi fundada na Dina-
marca, em 1932, por Ole Kirk 
Christiansen, mas só em 1958 a 
empresa lançou os tijolinho de 
plástico na versão em que são 
conhecidos hoje: encaixados um 
em cima do outro através de um 

“tubinho”. Um incêndio em 1942 
destruiu toda a fábrica da Lego 
na Dinamarca, mas não impediu 
que a empresa se reerguesse e, 
em dois anos, oferecesse mais 
de 200 brinquedos em madeira 
ou plástico.

A Lego parou em 1960 de 
produzir brinquedos de madeira, 
dedicando-se somente aos de 
plástico e ganhando, a partir daí, 
fama mundial. Ao longo dos anos 
60, os lucros da empresa cresceram 
extraordinariamente com o lança-
mento de brinquedos temáticos e 
escolares, além de seu primeiro 
parque de diversões, em 1968. 
Atualmente, a Lego possui mais 
de 18,2 mil funcionários e produz 
cerca de 20 bilhões de tijolinhos 
por ano (ANSA).

Manifestações culturais do carnaval 
de todo o país têm encontro marcado 
na Casa Bloco, que funcionará na Casa 
França-Brasil, no Rio de Janeiro, do dia 26 
até a terça-feira de carnaval. O projeto foi 
idealizado pela presidente da Associação 
Independente de Blocos de Carnaval de 
Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro 
da Cidade do Rio de Janeiro (Sebastia-
na), Rita Fernandes, que quer promover 
o intercâmbio e o diálogo entre as várias 
culturas do Brasil.

Depois de viagens por diversos estados, 
Rita decidiu trazer “aquelas coisas para 
os cariocas. É tudo tão maravilhoso que 
um precisa dialogar com o outro”, disse 
a presidente da associação. O projeto de 
construção de uma casa para integrar as 
manifestações carnavalescas começou 
pequeno, mas, com a adesão de parcei-
ros públicos, patrocinadores privados e 
a demonstração de artistas e blocos que 
queriam participar, ele acabou ganhando 
uma proporção bem maior. “Os anjos do 
carnaval estão mandando eu fazer isso. 
Então, vou encarar. E vai dar muito certo”.

A ideia é que o projeto se torne uma 
atração permanente e integre o calendário 
de eventos do carnaval do Rio de Janeiro. 
“Tenho certeza que as pessoas que passa-

O objetivo do projeto é reunir a variação 

de blocos carnavalescos do Brasil

no Rio de Janeiro.

Casa Bloco vai reunir no Rio a diversidade 
cultural do carnaval brasileiro

Rio de Janeiro, criado em 1951, na região 
conhecida como Pequena África, na Praça 
Mauá, região portuária. O objetivo é abrir 
os caminhos e atrair sorte e boas energias 
para garantir o sucesso do projeto. 

As atrações incluem seis bonecos do 
carnaval de Olinda, que participarão do 
carnaval do Rio pela primeira vez, além 
do Ilê Ayê, bloco afro da Bahia, o Calango 
Careta, de Brasília, e a Frevália, represen-
tando o frevo do Recife. Também estarão 
presentes os blocos cariocas Suvaco do 
Cristo, Simpatia É Quase Amor, Bloco da 
Ansiedade, Quizomba, Orquestra Voadora, 
Orquestra Imperial, Bola Preta, Cordão do 
Boitatá, além dos compositores e cantores 
Moacyr Luz, Roberta Sá, Dorina, Nelson 
Sargento e Tantinho da Mangueira. 

A CasaBloco funcionará de quinta a 
domingo. Na quinta-feira, as ofi cinas fun-
cionarão das 14h às 19h. Entre sexta-feira 
e domingo, a casa abrirá em dois períodos: 
das 10h às 18h e das 21h às 4h da manhã, 
sendo que as atividades diurnas serão 
gratuitas, com controle de capacidade de 
público. As atividades noturnas começarão 
após as 21h e terão ingressos a preços po-
pulares: R$ 30 inteira e R$ 15, meia entrada, 
“até por uma questão de segurança do 
público”, concluiu Rita Fernandes (ABr).
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rem por aqui criarão uma grande rede de 
relacionamento, de negócio e de criação. 
Pelo interesse dos parceiros, é um projeto 
para o calendário da cidade, um projeto de 
permanência”, afi rmou Rita Fernandes. 
Haverá ofi cinas e a Feira ‘A Rua É Nossa’, 
com expositores de fantasias e adereços 
de carnaval. Artesãos e artistas poderão 
mostrar suas criações. “A Casa Bloco 
conecta esse grupo com várias pessoas 
que serão consumidoras da arte que eles 
produzem. Tudo que um artista precisa é 
de rede para poder vender seu trabalho”.

A abertura da Casa Bloco será no dia 26, 
com lavagem especial pelo bloco Filhos 
de Ghandi, primeiro bloco de afoxé do 

Históricas peças da Lego 
completam 60 anos

ANSA

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1034874-95.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Aparecida Gomes, RG Nº 20.529.253-7, CPF Nº
Nº 104.492.168-45, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.750,32, referente contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017.                                 (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006203-26.2013.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Rafael Rauch, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Clemente Gonçalves Viana, Rua Riachuelo, 342, Sala 04, Se - Centro - CEP
01007-000, -SP, CPF 055. 243.898-74, RG 15.793.142-0, Solteiro, Brasileiro, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA,
alegando em síntese: que é credora do requerido na importância de R$ 16.012,66 referente à taxa de
conservação e melhoramento do Lote 10 da Quadra IH, Loteamento Ninho Verde II, previstas na
Escritura de Compra e Venda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
Taboão da Serra, aos 04 de agosto de 2017.                                                                                  (23 e 24)
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