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Trânsito IP é a chave 
para melhorar a 

qualidade da internet 
no Brasil

Do seriado via 
streaming aos jogos 
online, a internet 
nos proporciona 
entretenimento 
ilimitado

É por meio dela que 
temos usufruído 
nossos momentos 

de trabalho, estudo, la-
zer, ainda mais intensa-
mente por causa das me-
didas de distanciamento 
social necessárias para 
o combate à pandemia 
do Coronavírus. Com as 
nossas atividades coti-
dianas mais online do 
que nunca, a condição 
da internet tem deter-
minado a qualidade das 
nossas experiências. 
Portanto, vale o ques-
tionamento: como anda 
a qualidade da internet 
no Brasil? 

De acordo com os 
resultados de 2020 da 
‘Pesquisa de Satisfação 
e Qualidade Percebida’ 
sobre a Banda Larga 
Fixa no Brasil, realizada 
pela Anatel, os serviços 
de internet prestados 
pelas operadoras têm 
deixado um pouco a de-
sejar. A média da satis-
fação com esse serviço 
foi de 6,51, de um total 
de 10 pontos, uma nota 
levemente pior do que 
no ano anterior. 

Essa percepção con-
diz com a posição do 
país no cenário mun-
dial. Quando se fala em 
qualidade da internet, 
nosso ranking não é 
dos melhores em várias 
pesquisas, a exemplo do 
estudo ‘Digital Quality 
of Life Index 2020’ do 
Sufshark, onde estamos 
classificados em 58 de 
uma lista de 85 países. 
O Índice DQL 2020 ana-
lisa cinco pilares princi-
pais: acessibilidade da 
internet, qualidade da 
internet, infraestrutura 
eletrônica, segurança 
eletrônica e governo 
eletrônico. 

Na base desses pilares 
estão 12 indicadores 
inter-relacionados e 
funcionando juntos para 
fornecer uma medida 
geral da qualidade de 
vida digital. 

Os indicadores que 
compõem o pilar de qua-
lidade da internet são a 
velocidade de banda e a 
estabilidade da rede mó-
vel e fixa. Para melhorar 
esses dois indicadores, 
os provedores devem 
investir em duas vias; 
infraestrutura de trans-
porte de dados e trânsito 
IP de qualidade.  

É o serviço de trânsito 
IP que permite acesso di-
ferenciado aos principais 
servidores de conteúdo 
espalhados pelo mundo. 
Com ele, o provedor 
de internet acessa com 
máxima eficiência os 
servidores de games, 
streaming, clouds e de-
mais conteúdos, como 
Netflix, Youtube, Amazon 
AWS, Microsoft Azure, 
entre outros. 

A qualidade desse ser-
viço reflete na nossa ex-

periência online, princi-
palmente nos populares 
jogos de multijogadores 
como Free Fire, League 
of Legends, Fortnite e 
tantos outros que de-
pendem da latência da 
rede para proporcionar 
uma boa jogabilidade. 
Esse mercado, que já 
estava em crescimento, 
teve alta de 140% duran-
te a pandemia, segundo 
pesquisa da Visa. 

Portanto, melhorar o 
roteamento desse con-
teúdo é uma necessida-
de e não uma opção do 
provedor de internet. 
Para isso é necessário 
que os provedores in-
vistam em trânsito IP 
de qualidade. Este deve 
fazer ponte direta com 
os principais servidores 
de conteúdo, alcançan-
do de uma única vez 
destinos que necessi-
tariam de dois ou mais 
provedores de trânsito 
para serem alcançados. 
Quanto menor o número 
de intermediários, me-
nor o número de saltos 
e melhor a latência da 
rede. 

A presença do prove-
dor desse serviço nos 
pontos de presença e 
IX pelo mundo são um 
diferencial, além da di-
versidade de provedores 
de trânsito distribuídos 
ao longo da rede para 
garantir uma resiliência 
aprimorada. Todos esses 
aspectos oferecem um 
acesso irrestrito e ilimi-
tado aos mais diversos 
conteúdos com baixas 
latências e alta dispo-
nibilidade.  

Lembrando que a infra-
estrutura da rede deve 
permitir o tráfego tanto 
de prefixos IPv4 quanto 
IPv6, sem restrição ou 
dificuldades. Por fim, o 
serviço deve adotar es-
tratégias de tratamento 
e a utilização de ferra-
mentas de detecção de 
tráfegos maliciosos, com 
manobra de roteamento, 
bloqueando ataques, 
impedindo a propagação 
da anomalia e limitando 
o bloqueio e o prejuízo 
para os clientes. 

Em 2021, o Brasil 
conta com 160 milhões 
de internautas, um au-
mento de 6,4% em re-
lação ao ano anterior, 
segundo dados do We 
Are Social. Desses, 70% 
são usuários de redes 
sociais e seriam direta-
mente beneficiados por 
um melhor roteamento 
de tráfego e trânsito IP. 
Melhorar a qualidade 
da internet no Brasil é 
essencial para o nosso 
desenvolvimento hu-
mano e econômico e o 
trânsito IP é um fator 
que influencia bastante 
nessa nossa conexão e 
experiência online. 

Ao provedor de inter-
net cabe escolher com 
cuidado essa tecnologia 
para manter a qualidade 
de seus serviços e estar 
apto a competir neste 
mercado cada vez mais 
competitivo. 

(*) - É gerente de Produto da 
Eletronet.

Célio Mello (*)

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FELIPE GABRIEL VARGAS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/11/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Arlindo Vargas e de Rosangela Rosa Vargas. 
A pretendente: LARISSA MOREIRA STEVANINI, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
05/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Delson Flavio 
Stevanini e de Magali Porto Moreira.

O pretendente: LUIZ GONZAGA DA COSTA ALVES, profissão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Batalha, PI, data-nascimento: 24/12/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bruno Alves e de Maria Teodora da 
Costa Alves. A pretendente: ALCIONE CONCEIÇÃO TEODOLINO, profissão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Caravelas, BA, data-nascimento: 11/02/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito José Teodolino e 
de Adalgiza Conceição da Costa.

O pretendente: JONATHAN HALAX SOUZA SILVA, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariedson Oliveira da Silva e de Maria Lucia Souza. 
A pretendente: LEILA CARLA BARROSO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 17/03/1986, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miriam Maria Barroso.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosana dos Santos. A pretendente: 
LILIANE SOARES DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Vicente de Lima e de Edna Soares de Lima.

O pretendente: IGOR DE ABREU FERNANDES, profissão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 
04/10/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Eduardo 
Ferreira Fernandes e de Elsa Pires de Abreu. A pretendente: ANA CAROLINE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 18/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maicon Reginaldo Furtunato dos Santos e de Ieda Maria Oliveira.

O pretendente: CAIO CESAR MACHADO, profissão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelio Eduardo Machado e de Ilcilene Carneiro da 
Silva. A pretendente: NILZA LUCIA GONÇALVES DE AGUIAR DOS SANTOS, profis-
são: porteira, estado civil: viúva, naturalidade: em Mundo Novo, MS, data-nascimento: 
21/06/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Custodia 
Bertolina de Aguiar.

O pretendente: LAERCIO CEZARIO NETO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlene Cezario. A pretendente: FLÁVIA HELENA 
DE SOUZA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 18/04/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Isaac Inácio da Silva e de Adriana Leopoldino de Souza Silva.

O pretendente: MÁRIO CEZAR DA SILVA CUNHA, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 27/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Alves Cunha e de Fatima 
Priscila da Silva. A pretendente: VALÉRIA FERREIRA LEITE DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/01/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José da Silva e 
de Jovercina Ferreira Leite da Silva.

O pretendente: REGINALDO DE JESUS DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silveira dos Santos e de Maria 
de Lourdes de Jesus. A pretendente: KARINA CRISTINA DA SILVA, profissão: assis-
tente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Mossoró, RN, data-nascimento: 
28/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das 
Chagas da Silva e de Maria de Fatima Paz da Silva.

O pretendente: JOSÉ TADEU DAS NEVES, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Felício dos Santos, MG, data-nascimento: 28/10/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro das Neves e 
de Margarida Maria das Neves. A pretendente: ROZANIA CORREIA DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Mucuri, BA, data-nascimento: 
02/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Overlando 
Moreira dos Santos e de Rita Alves Correia Neta.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Lazaro de Souza e de Genilza 
dos Santos de Souza. A pretendente: SILVANA DE FATIMA MORAES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/07/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourenço Alves de Moraes 
e de Maria Aparecida Moraes.

O pretendente: ANDERSON NOVAIS DE SOUZA, profissão: consultor de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/04/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Antonio de Souza e 
de Marinalva de Almeida Novais de Souza. A pretendente: FRANCIELE LISBOA DOS 
SANTOS, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmilton Lisboa dos Santos e de Jacy Luz Costa Santos.

O pretendente: VALDEMAR DE CARVALHO DOS REIS, profissão: inspetor de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Cândido, MG, data-nascimento: 22/06/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Leandro dos Reis 
e de Raimunda Piedade de Carvalho. A pretendente: DAMIANA DE CASSIA PEREIRA 
DE SOUZA, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: em Bocaiúva, MG, 
data-nascimento: 14/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Geraldo de Souza e de Maria José Pereira de Souza.

O pretendente: WALTER PEREIRA DOS SANTOS, profissão: torneiro mecânico, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: em Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 21/06/1946, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira dos Santos 
e de Izabel Pereira dos Santos. A pretendente: CARLA ANDREA DONATA BERTONI, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, 
data-nascimento: 29/03/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Dorival Bertoni e de Doris Donata Bertoni.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: SULAMAR NUNES VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/08/1981, 
gerente de restaurante, natural de Arneiroz - CE, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Francisco Santinho Vieira e de Francisca Nunes Vieira; A pretendente: 
TEREZA VIEIRA BRAGA, brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1979, confeiteira, 
natural de Tauá - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Braga 
de Oliveira e de Maria Vieira de Oliveira.

O pretendente: PEDRO RUBENS RODRIGUES DE CAMARGO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 17/05/1994, lojista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Valdiméia Rodrigues de Camargo; A pretendente: YASMIN LE-
TICIA MARCITELLI DINIZ, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1995, farmacêutica, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristiane 
Marcitelli Diniz.

O pretendente: FELIPE MESSIAS DE JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/12/1997, empreendedor, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Messias da Silva e de Rosinete de Jesus Rocha; A pretendente: 
MIREIA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/03/2001, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulino 
Francisco da Silva Neto e de Marcia Rubis Lima dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BATISTA DE MOURA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/02/1974, azulejista, natural de Ceará-mirim - RN, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Batista de Moura e de Sebastiana Felix de Moura; A pre-
tendente: CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 01/09/1978, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Jose Bezerra da Silva e de Dirce Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS OLIVEIRA AMORIM SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/10/1998, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adriano Amorim Santana e de Tania Regina dos Santos Oliveira 
Santana; A pretendente: JAQUELINE FONSECA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/09/1997, auxiliar de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Albeizo Fonseca da Silva e de Maria 
Luzivânia Pereira da Silva.

O pretendente: JHONES DE SOUZA RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/01/1995, técnico em tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo Ribeiro Ramos e de Maria José de 
Souza Ramos; A pretendente: JÉSSICA ALVES DE FREITAS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1995, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Wilson Jesus Silva e de Irene Alves de Freitas Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 27/09/1971, 
cozinheiro, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Manoel José da Silva e de Maria José da Silva; A pretendente: LIZIA APARECIDA DE 
PAIVA SOUSA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/05/1988, atendente, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lazaro Rodrigues 
de Sousa Filho e de Francisca Rodrigues de Paiva de Sousa.

O pretendente: ANTONIO AMARO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/11/1956, marceneiro, natural de Amontada - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Raimundo Amaro dos Santos e de Maria Mariano dos Santos; A pretend-
ente: DAMARI RIBEIRO DE CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 30/08/1991, 
agricultora, natural de Itapipoca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Artur Ribeiro e de Benedita Sulino da Silva Ribeiro.

O pretendente: EDVAN DAVID DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/03/1982, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Severino David de Medeiros e de Maria Helena Campos; A pretendente: 
CLAUDIA DOMINGOS REIS, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1983, atendente 
de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Claudio Reis e de Edna Domingos Reis.

O pretendente: CARLOS WELITON MONTEIRO DE FREITAS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/11/1968, porteiro, natural de Jericó - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Alves de Freitas e de Maria da Penha Monteiro; A pretend-
ente: MIRIÃ HONORIO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 31/10/1990, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lazaro 
Honorio e de Josileide Vasconcelos da Silva.

O pretendente: HELLVIS LUCIERLEY MANOEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/09/1989, cozinheiro, natural de Tacaratu - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antônio Ângelo da Silva Filho e de Maria Lucia da Silva; A pretenden-
te: TACIANE MARIA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1988, 
promotora de vendas, natural de Petrolândia - PE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Pedro Vieira do Nascimento e de Maria Aparecida da Silva do Nascimento.

O pretendente: LUCAS CANDIDO DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1992, 
gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Evanildo Ferreira Dias e de Claudia Cristina Candido Dias; A pretendente: 
JULIANA AMORIM DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 09/12/1997, recreadora 
infantil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Humberto Almeida de Jesus e de Nilza Amorim de Jesus.

O pretendente: MARCIO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/11/1994, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marcio de Andrade Santos e de Eide Borges da Silva Santos; A pre-
tendente: DANIELE RODRIGUES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 07/02/1991, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Gomes de Lima e de Dulcemar Rodrigues de Lima.

O pretendente: MAX SANDRO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/07/1971, 
gerente comercial, natural de Capela Nova - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Sebastião Egidio Ribeiro e de Maria do Carmo da Cruz Ribeiro; A pretendente: 
ELIZABETH ALVES FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 05/06/1969, auxiliar 
de escritório, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de João Ferreira Neto e de Rosalina Alves Ferreira.

O pretendente: EGNALDO SILVA CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1984, motorista, natural de Porto Calvo - AL, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José dos Santos Cardoso e de Maria de Fatima Silva Cardoso; A pretendente: 
MONIQUE DA CUNHA DIAS, brasileira, solteira, nascida aos 29/03/1986, controladora 
de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Alonso Rodrigues Dias e de Vanda Cristina da Cunha Dias.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JONNI BORGES SURANO, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de João Carlos Surano e de Anaíde Borges de Oliveira Surano. A pretendente: 
ROBERTA IKI MOCHIDUKY, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP, no dia (23/04/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Roberto Mochiduky e de Leila Vasconcelos Mochiduky.

O convivente: ANTONIO NEVES MACHADO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1970), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP filho de Antonio Rodrigues Machado e de Celsa das Neves Machado. 
O convivente: CELSO ALEXANDRE DA COSTA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Pracinha, SP, no dia (31/05/1965), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Heribaldo Alexandre da Costa e de Zelita Santana da Costa.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JOÃO WILLER PEREIRA DOS ANJOS, nascido nesta Capital, Vila Ma-
riana - SP, no dia (18/12/1978), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ueudson Pereira dos Anjos e de 
Neide Pereira dos Anjos. A pretendente: ERIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, nascida em 
Ibimirim - PE, no dia (19/05/1993), profissão autônoma, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Heleno Francisco da Silva e de 
Lucineide dos Santos Silva.

O pretendente: GABRIEL LAGUNA DOS SANTOS, nascido nesta Capital, Brás - SP, no 
dia (26/01/1998), profissão embalador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo dos Santos e de Adriana Laguna Marcon-
des de Campos. A pretendente: LETÍCIA LEANDRA SILVA DE ANDRADE, nascida em 
Maceió - AL (registrada em Messias - AL), no dia (23/05/2000), profissão do lar, estado 
civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leandro 
Silva de Andrade e de Claudinete Palmeira da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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