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Ensino 
via internet 

é irreversível
Dados recentes 
do Instituto 
internacional Icef, 
ligado ao campo 
da Educação, 
mostram a rapidez 
de crescimento do 
Ensino via internet 
na maioria dos 
países ao redor do 
mundo

O trabalho apontou 
que alguns paí-
ses, mesmo antes 

da pandemia, apresen-
taram uma tendência 
ao fomento do ensino 
remoto em relação ao 
presencial. Os Estados 
Unidos lideraram a lista 
de países onde o ensino 
via internet mais cres-
ceu, uma tendência que 
já está sendo seguida por 
outros países, principal-
mente na América Lati-
na. Na liderança mundial 
inconteste em educação 
online, os Estados Uni-
dos apresentam milha-
res de universidades a 
distância, com dezenas 
de milhares de cursos 
oferecidos. 

Dados indicam que, no 
geral, as matrículas em 
cursos online no país já 
estão se sobrepondo às 
da educação superior 
presencial. O fenômeno 
faz com que hoje 65% 
das instituições de ensi-
no superior americanas 
já consideram investi-
mentos em ensino re-
moto. Em pesquisa com 
quase 3.000 faculdades 
nos Estados Unidos, foi 
identificado que 34% 
pretendiam ofertar aulas 
principalmente online 
em 2020, 21% em forma-
to híbrido (presencial e 
remoto), 23% principal-
mente presencial, 10% 
totalmente online e 4% 
totalmente presencial. 

O volume previsto 
para investimentos em 
educação onl ine no 
país até 2026 é de $ 
370 bilhões. Pesquisa 
entre faculdades nos 
EUA mostrou que 33% 
dos administradores 
de faculdades afirma-
ram que continuarão 
a oferecer opções de 
cursos remotos e online, 
mesmo depois que seus 
campi forem reabertos 
e as operações normali-
zadas. Como diretor de 
educação e tecnologia 
da Ambra University, 
percebo que o grande 
desafio é a preservação 
da excelência no pro-
cesso de aprendizagem 
entre professores e 
alunos. 

O mesmo fenômeno 
também já é notado no 
Brasil. Regulamentado 
há 14 anos, o ensino a 
distância superou pela 
primeira vez, a oferta 
de vagas da educação 
presencial no país. De 
acordo com o Censo mais 
recente da Educação Su-
perior, foram oferecidas 
7,1 milhões de vagas a 
distância, frente a 6,3 

milhões de vagas pre-
senciais. Em dez anos, o 
crescimento dos ingres-
santes em EAD no Brasil 
foi de 226%, contra 19% 
da modalidade presen-
cial, o número superou 
as expectativas para no 
ano 2020. 

Dados recentes mos-
tram que já são quase 
10 milhões de brasileiros 
matriculados no ensino a 
distância. O número de 
matrículas deve dobrar 
no pós-pandemia. O 
impulso na modalidade 
de ensino via internet no 
Brasil, expôs o quão útil 
e eficaz é a metodologia 
e obrigou o fim imediato 
do preconceito com o 
ensino online. Pesqui-
sa da organização Ca-
tho Educação no Brasil 
constatou um aumento 
de 70% nas matrículas 
em cursos de educação 
a distância. O interesse 
por cursos remotos se 
elevou em 45%. 

Na Ambra detectamos 
um aumento de 40% na 
procura de brasileiros 
interessados em se ma-
tricular em mestrado 
nos Estados Unidos - via 
internet em 2020. Uma 
mudança paradigmática 
em um ano de pandemia 
em que muitos apro-
veitaram para buscar o 
sonhado diploma ame-
ricano. 

O ensino via internet é 
uma realidade irreversí-
vel no Brasil e no mundo 
e deve ganhar um novo 
impulso no futuro próxi-
mo devido à pandemia. 

Precisamos estar todos 
atentos a este fenômeno 
e buscar, principalmente 
no Brasil, investimentos 
em tecnologia educa-
cional, conectando as 
escolas na internet e 
fomentando essa moda-
lidade de ensino remo-
to que não vai acabar. 
Finalmente, acredito 
que a próxima mudança 
será clareza na distinção 
de instituições/ cursos 
focados em massifica-
ção, oferecendo um 
ensino sem qualidade, 
e de instituições/cursos 
focados em rigor e ex-
celência acadêmica, os 
quais entregam para a 
sociedade egressos bem 
formados e capazes de 
resolver os complexos 
problemas das pessoas 
e das organizações. 

A diferença essencial 
entre um curso de ex-
celência para cursos de 
diplomação massiva é 
que, na excelência, os 
professores, treinados 
e qualificados, oferecem 
contato individualizado 
e apresentam constante-
mente feedbacks a cada 
estudante garantindo, 
que cada um realmen-
te tenha alcançado os 
objetivos traçados por 
cada professor em cada 
disciplina. 

(*) - Pós em ‘Project Management’ 
pela Sheridan College no Canadá, 

graduado em Engenharia de 
Controle e Automação e Mestre em 

Ciências, Automação e Sistemas, 
pela Universidade de Brasília, tem 

mais de 15 anos de experiência em 
Tecnologia e Educação. 

Alfredo Freitas (*)
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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: LUIz GUILhERME DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/01/1998, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Elizabethe Patricia Aparecida de Souza; A pretendente: CAMILA 
DA CRUz LOBO, brasileira, solteira, nascida aos 11/01/2000, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alex de Almeida Lobo e 
de Priscila da Cruz Costa.

O pretendente: hEnRIqUE JOSé DE SEnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/01/1965, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Manoel José de Sena e de Neri Ribeiro de Sena; A pretendente: nILDA MOREIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 29/03/1967, cuidadora de idosos, natural de São Pau-
lo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Julio Moreira e de Leonor 
Alves Moreira.

O pretendente: DAnIEL AnTOnIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/08/1980, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Rufino da Silva Filho e de Maria José Venancio da Silva; A pretendente: 
CARLA SAnTOS GRAçA, brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1981, estudante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudival 
Silva Graça e de Raquel Jacinta Santos.

O pretendente: DEnIS PORTO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/02/1988, cuidador de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Daniel Josué Rodrigues e de Ernestina Maria Porto Rodrigues; 
A pretendente: MICkAELy CAMARA DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 
14/11/1995, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Edvaldo David de Souza e de Roberta Camara Silvestre.

O pretendente: LEnILSOn ADERVAL DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/08/1986, coletor, natural de Salgueiro - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Aderval João dos Santos e de Maria Lenilda dos Santos; A pretendente: GISELE 
DOS SAnTOS nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 29/08/1989, auxiliar de 
lavanderia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Caetano do Nascimento e de Angelita de Jesus dos Santos Nascimento.

O pretendente: ROGERIO MODESTO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/11/1972, ator, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Modesto Pereira e de Nadir Pedroza Pereira; A pretendente: ALInE VILAS 
BôAS DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1981, advogada, natural de 
Itacaré - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Erasmildo Moreira de 
Souza e de Marcelina Vilas Boas de Souza.

O pretendente: MAURO DE SOUzA, brasileiro, viúvo, nascido aos 16/01/1970, vigilante, 
natural de Primeiro de Maio - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Mendes de Souza e de Dina Bispo; A pretendente: AnA LUCIA SAnTAnA DE 
JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1975, açougueira, natural de Ruy Barbosa 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Moreira de Jesus e de 
Maria Francisca Santana.

O pretendente: SERGIO DE PAULA LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/10/1980, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Vicente de Paula Lopes e de Expedita Rosa Lopes; A pretendente: FLAVIA FOnTEnELE 
hOnORATO, brasileira, solteira, nascida aos 10/09/1976, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Honorato Sobrinho e 
de Maria de Fatima Honorato.

O pretendente: MAThEUS OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/04/1999, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Marcelo Mariano Silva e de Sandra Oliveira da Silva; A pretendente: SARA AMERICO 
JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 16/09/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José dos Reis Jesus e de Angela 
Maria Americo Gonçalves Jesus.

O pretendente: LíLIO EMAnUEL MACIEL GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/03/1999, promotor de vendas, natural de Axixá - MA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Ribamar Campos Gomes e de Rosana Marcia Maciel Gomes; 
A pretendente: MARIA ADELIAny ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/09/1990, operadora de caixa, natural de Coremas - PB, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Aluisio Miguel da Silva e de Precila Alves da Silva.

O pretendente: WALDECy RICARDO MAChADO, brasileiro, viúvo, nascido aos 
16/07/1944, aposentado, natural de Euxenita - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Ricardo e de Jovina Machado; A pretendente: ARLEnE DA 
SILVA MORAES, brasileira, viúva, nascida aos 01/05/1956, aposentada, natural de Olho 
D'água das Cunhãs - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Ramos da Silva e de Francisca Martins da Silva.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/11/1966, comerciante, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Cornelio Martins de Jesus e de Maria Naildes Moreira de Jesus; 
A pretendente: MARIVALDA nOnATO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
19/03/1968, de serviços domésticos, natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de José Nonato da Silva e de Terezinha Alves dos Santos.

O pretendente: FRAnCISCO WELDEn DOS SAnTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/09/2000, estoquista, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Enio Alves Pereira e de Mauricelia do Nascimento 
Santos; A pretendente: MARIAnA LEITE BRITO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/07/2001, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Claudemiro Epifanio de Oliveira e de Mariluce Leite Brito de Oliveira.

O pretendente: IAGO DOS SAnTOS nERES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/11/1995, 
analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Nerival Santos Neres e de Crenilda dos Santos Neres; A pretendente: yASMIn 
BRITTO CARVALhO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 10/08/1992, analista 
de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Gilson Carvalho da Silva e de Rita de Cassia Carvalho da Silva.

O pretendente: JéFERSOn GUIMARãES SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/03/1993, montador de galpão, natural de Januária - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Guimarães de Souza e de Alcirene Farias dos Santos; 
A pretendente: VIVIAnE DOS SAnTOS SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 
05/08/1992, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Gilson da Silva Santana e de Cleusa Rosario dos Santos.

 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: GUSTAVO SALMASO DE ALMEIDA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/03/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Sebastião de Almeida e de Eliana Leopold 
Salmaso. A pretendente: MIChELE DE ARAUJO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 07/11/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio de Araujo e de Maria Jose Isabel de França.

O pretendente: LEOnARDO FERREIRA MOREnO SAnTOS, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Moreno Santos e de Elisangela 
Eduarda Ferreira. A pretendente: SAMARA LESLEI nASCIMEnTO DO nASCIMEnTO, 
profissão: agente de processos e negócios, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Candeias, BA, data-nascimento: 28/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ademilton Sousa do Nascimento e de Jeane Santos Nascimento.

O pretendente: GERALDO PEREIRA, profissão: feirante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: em Rio Vermelho, MG, data-nascimento: 06/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigues Pereira e de Vicencia Pires Moreira. A 
pretendente: GERALDA LAUREnTInA PEREIRA, profissão: feirante, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Rio Vermelho, MG, data-nascimento: 20/06/1970, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Marcelino Pereira e de Maria Ferreira.

O pretendente: RICARDO SPREnGER PAPIAnI, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/06/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Papiani e de Márcia Sprenger 
Papiani. A pretendente: AGAR DA ROSA SOUzA, profissão: psicóloga, estado civil: 
viúva, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 07/02/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Leonardo da Rosa e de 
Catharina Miranda da Rosa.

O pretendente: CAIO MOREIRA DE GODOy, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 03/10/2002, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Ricardo de Godoy 
e de Alessandra Borges Moreira. A pretendente: ALLAnA FERnAnDES SEVERInO, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, 
data-nascimento: 03/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Carlos Severino e de Regiane Fernandes Severino.

O pretendente: PAULO DIEGO DE LIMA GOMES, profissão: analista de prevenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 28/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Paulo Gomes e de 
Cicera de Lima Moura. A pretendente: EDICLEIA REIS BEzERRA, profissão: farmacêu-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 19/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izequias Rufino Bezerra e 
de Ivanete Maria dos Reis Bezerra.

O pretendente: AnTOnIO PEREIRA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Pedra Azul, MG, data-nascimento: 05/10/1953, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pardim e de Maria Nunes Pereira. 
A pretendente: MARIA CRISTInA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 01/03/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Julia dos Santos.

O pretendente: EDSOn BORGES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 18/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Gonçalves da Silva e de Ana 
da Cruz Borges e Silva. A pretendente: nATÁLIA DA SILVA REIS, profissão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Cônego Marinho, MG, data-nascimento: 
30/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo 
Nunes dos Reis e de Marcia Ferreira da Silva.

O pretendente: MARCILIO MATIAS BORBA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em João Alfredo, PE, data-nascimento: 09/02/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Matias Borba e de Josefa Maria da Concei-
ção. A pretendente: MARLEnE SAnTOS DE SALES, profissão: empregada doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em João Alfredo, PE, data-nascimento: 08/11/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Joaquim de Melo e 
de Josefa Virginia de Sales.

O pretendente: JOãO GABRIEL DOS REIS, profissão: diretor comercial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 19/05/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton dos Reis e de Marli 
Chagas. A pretendente: MIChELE TORRES DA COSTA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzimar Adalgizo da Costa e de Sirlene 
Maria Torres da Costa.

O pretendente: DEnISOn CASTRO DOS SAnTOS, profissão: mecânico de ar-condicio-
nado, estado civil: solteiro, naturalidade: em Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 
19/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irenice Castro 
dos Santos. A pretendente: CLARICE APARECIDA CARDOSO FREIRE, profissão: 
nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
18/11/1997, residente e domiciliada este Distrito, São Paulo, SP, filha de Salomão Carlos 
Freire e de Maria Clara Cardoso dos Santos.
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: ALAn DA SILVA OLIVEIRA, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo, 
SP, no dia (14/12/1989), profissão desenvolvedor de sistemas, estado civil solteiro,resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Admilson da Silva Oliveira e 
de Francisca da Silva Bezerra. A pretendente: DEBORA nUnES DE OLIVEIRA, nascida 
nesta Capital, Itaquera, SP, no dia (16/09/1989), profissão analista tributário, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José de Oliveira 
e de Adivanira Nunes Furtado de Oliveira.

          
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

 
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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O convivente: DAnIEL BATISTA DA SILVA, profissão: economista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 04/02/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Osana Batista da Silva. A convivente: MARIA MILEnA 
GOMES FERREIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza 
- CE, data-nascimento: 17/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Jesus Ferreira Gomes e de Francisca das Chagas Gomes. R$ 14,55
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

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LEAnDRO AnTOnIAzzI, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 12/03/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Antoniazzi e de Angela Maria Thoma-
zetti Antoniazzi. A pretendente: nATALIA DIAS GABRIEL, estado civil solteira, profissão 
engenheira, nascida em Arujá, SP, no dia 13/01/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wantuil Gabriel Filho e de Marineia Dias.

O pretendente: DAnIEL MAnzOnI DE ALMEIDA, solteiro profissão professor, nascido 
em São Caetano do Sul, SP, no dia 25/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Iraides Valdevino de Almeida e de Marli Manzoni de Almeida. O 
pretendente: hERnAnE BELTRãO, solteiro profissão professor, nascido em São José 
dos Quatro Marcos, MT, no dia 14/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Beltrão e de Magali Menezes Beltrão.

O pretendente: LUIz PAULO LyRA FERREIRA DE CASTILhO, estado civil solteiro, 
profissão advogado, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 29/08/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz Ferreira 
de Castilho e de Ana Clara Carneiro Lyra Ferreira de Castilho. A pretendente: JULIAnA 
MAnSAn BARDELLI, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, 
Alto da Mooca, SP, no dia 09/11/1989 residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Alvaro Bardelli e de Rosemeire Mansan Bardelli.

O pretendente: ThOnnI MEnDES BRAnDãO, estado civil divorciado, profissão fun-
cionário público, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 11/09/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Mendes Brandão e de 
Maria do Rosário Lemes Brandão. A pretendente: GLORIA PRISCILA AnDRADE DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida em Lorena, SP, no dia 
26/05/1988, residente e domiciliada em Taboão da Serra, SP, filha de Jose Valmir da 
Silva e de Josefa Elma Andrade da Silva.
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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: ALExAnDRE CAVALCAnTE PEREIRA, profissão: fiscal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Araujo Invenção Pereira e 
de Maria Anete Cavalcante Pereira. A pretendente: TATIAnE éVELyn FELIx LEITE, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 06/03/1987, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Aparecido Leite de Melo e de Ivanilda Rosalva Felix Leite.
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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