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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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 

Empresas & Negócios

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 Empre-

sas & Negócios

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente:  MARVIN MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carto-
rário, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 22/08/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino Caetano da Silva e de 
Cristina Martins da Silva. A pretendente:  FRANCIELE CRISTINA SILVA LEITE, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 19/08/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas 
Leme e Odete Antonia da Silva

O pretendente: GILENO ALMEIDA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Valença - BA, no dia 28/11/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gileno Almeida e de Marizete Suasmikat de Sousa Almeida. A 
pretendente: TATIANE SODERO NILSEN, estado civil solteira, profi ssão analista de 
atendimento, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 11/11/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairson Nilsen e de Patricia 
Ramos Sodero Nilsen.

O pretendente: LOURIVAL ALMEIDA BRASIL, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Palmas - PR, no dia 20/05/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Silveira Brasil e de Alcinda Almeida Brasil. A 
pretendente: MARIA IZABEL DA CRUZ LEITE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Campo do Tenente - PR, no dia 27/11/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tacilia da Cruz Leite.

O pretendente: WESLEY RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido neste Subdistrito, São Paulo - SP, no dia 20/01/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lazaro Oliveira Silva e de Sheila 
Cicera Rodrigues Silva. A pretendente: YASMIN DISSELLI VIANA GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 16/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Machado Gomes 
Junior e de Vânia Disselli Viana Gomes.

O pretendente: JOSÉ GERALDO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
confeiteiro, nascido em Tavares - PB, no dia 04/07/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo da Silva e de Adalva Pereira da Silva. 
A pretendente: MARINEIDE MORAIS DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Mata Grande - AL, no dia 15/07/1950, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Rodrigues do Nascimento 
e de Creuza Morais do Nascimento.

O pretendente: RENAN TERUYA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
nesta Capital, Perus - SP, no dia 06/10/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo Teruya e de Regina Yoko Teruya. A pretendente: ANDREIA 
SATIYE TERUYA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia 20/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Julio Teruya e de Lúcia Yurie Mitsuru Teruya.

O pretendente: MARCELO APARECIDO BONATE, estado civil divorciado, profi ssão-
mecânico, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 02/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Silveira Bonate e de Neli Aparecido 
Bonate. A pretendente: AMANDA HENRIQUE AVANÇO, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 02/08/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio Avanço e de Edineia Aparecida 
Henrique Aff onso Avanço.

O pretendente: RICARDO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em manutenção, nascido em Governador Valadares - MG, no dia 09/03/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Fagundes da Silva e Hilda 
Soares Barros da Silva. A pretendente: POLIANE DA SILVA DUARTE, estado civil sol-
teira, profi ssão compradora, nascida em Governador Valadares - SP, no dia 25/10/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jarbas Ferreira Duarte 
e de Iolanda Flauzina da Silva Duarte.

O pretendente: EDUARDO DE ARRUDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Brasilandia - SP, no dia 21/11/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joelson Simplicio da Silva e de Rosana Cristina 
de Arruda. A pretendente: FABRINE SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
radialista, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 12/05/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabricio Pereira e de Karine Mares Santos.

O pretendente: DENILSON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnólogo de gestão loística empresarial, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 29/01/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Alves de Souza e de Gildete Rodrigues Doria de Souza. A pretendente: RENATA KELLI 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnóloga em radiologia, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 07/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Romildo Manoel da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: MURILO BRAGA BAESSO, estado civil solteiro, profi ssão coordenador 
tributário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 26/10/1982, residente e 
domiciliado neste Subsdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Baesso e de Aparecida 
de Fatima Braga Baesso. A pretendente: CIBELE SALGADO GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 26/08/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Caetano 
Gomes e de Mariangela Ribeiro Salgado Gomes.

A pretendente: JOICE PIERAZZO, estado civil solteira, profi ssão gerente fi nanceira, 
nascida em Barretos - SP, no dia 01/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Pierazzo e de Neuza Aparecida Fachini Pierazzo. 
A pretendente: MISLENE SAMPAIO MACEDO, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi scal, nascida em Jequié - BA, no dia 18/10/1993, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio da Silva Macedo e de Waldirene Ribeiro Sampaio

O pretendente: RODRIGO ARAUJO IGNACIO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 06/03/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Ignacio e de Maria de 
Lourdes de Araujo Ignacio. A pretendente: SHEILA DOS SANTOS COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Guarulhos - SP, no dia 15/04/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira da Costa e de 
Sebastiana dos Santos Costa.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 11/07/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto de Lira Maia e de Silvana Maria Pe-

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE SANTANA, solteiro, profi ssão zelador, nascido 
em Bezerros - PE, no dia 08/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Augusto Joaquim de Santana e de Maria José Cabral de Santana. A 
pretendente: MARIA ELISANGELA DA SILVA, solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Bezerros - PE, no dia 13/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Reinaldo Claudino da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: VICTOR MIGLIARI FERREIRA DE SÁ, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Murilo Leão Ferreira de Sá e de Fabricia de Freitas Migliari 
Ferreira de Sá. A pretendente: ADRIANA ALVES, solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 01/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio Antonio Alves e de Salete Aparecida Felissimo Alves.

O pretendente: JAMIL EDUARDO MANSOUR, divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mohamad Ismail Mansour e de Isabel Marina de Oliveira 
Mansour. A pretendente: SUSAN HAYDEE BLICK, divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 18/09/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Thomas Frederick Graham Blick e de Rosa Maria Cansian Blick.

O pretendente: JOÃO SONDERMANN ESPINDOLA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Porto Alegre - RS, no dia 21/01/1984, residente e domiciliado na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Mario Fernando Fettermann Espindola e de Susana 
Sondermann Espindola. A pretendente: MARINA ZAVERUCHA, solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Chicago - EUA, no dia 18/10/1990, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Zaverucha e de Irene Faiguenboim.

O pretendente: FLAVIO LUIZ DE FREITAS LEONEL, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Araraquara - SP, no dia 14/07/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Leonel dos Santos e de Vera Lúcia de Freitas 
Leonel dos Santos. A pretendente: EMANUELA BAPTISTA D'OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 19/09/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rui Alberto Baptista 
D'oliveira e de Maria Teresa de Araujo Lima Batista D'oliveira.

O pretendente: LUCAS GODOI SENE, solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Jundiaí - SP, no dia 09/02/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Roberto Batista Sene e de Francini Godoi Sene. A pretendente: ANA SOFIA 
SANTANA CALIXTO, solteira, profi ssão atriz, nascida em Barão Geraldo - SP, no dia 
23/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delfi m 
Magela Calixto e de Olga Elias Santana.

O pretendente: WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA FILHO, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/08/1983, residente e domiciliado no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Antonio Serafi m da Silva e de Elenice Ribeiro 
Serafi m da Silva. A pretendente: FERNANDA MELLO RIBEIRO, solteira, profi ssão 
médica, nascida em Cuiabá - MT, no dia 10/05/1989, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Marco Aurelio Silva Ribeiro e de Beatriz Prieto Mello.

O pretendente: LEONARDO MESQUITA DA CRUZ, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 02/01/1980, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de João Sebastião da Cruz e de Maria Celeste Mesquita da Cruz. 
A pretendente: SABRINA JALES GOMES, solteira, profi ssão engenheira, nascida em 
Mariana - MG, no dia 21/01/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Geraldo Tomaz Gomes e de Maria Gorette Jales Gomes.

O pretendente: MARCELO GOLDFARB, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 16/09/1982, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcio Luiz Goldfarb e de Fany Rachel Goldfarb. A pretendente: GABRIELA 
ALCANTARA DE SOUZA NETTO, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 14/09/1984, residente e domiciliada no Brooklin, São Paulo - SP, fi lha 
de Márcio Vaz Guimarães de Souza Netto e de Gisela Alcantara de Souza Netto. Obs.: 
Edital enviado ao cartório do 30º Subdistrito Ibirapuera - SP.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: FELIPE CAMPANA PADIN IGLESIAS, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/01/1984, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Padin Iglesias e de Maria Clélia Campana 
Padin Iglesias. A pretendente: KARINA CANCELLARO AZEVEDO, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/01/1989, residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Wilson de Azevedo e de Cinthya 
Aparecida Cancellaro Azevedo.

O pretendente: ANTONIO PEDRO DE GAYOSO E ALMENDRA, solteiro, profi ssão 
engenheiro de produção, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/12/1988, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de João Adalberto de Gayoso e Almendra 
e de Maria Tereza Lourenço Jorge de Gayoso e Almendra. A pretendente: MARIA 
EDUARDA ANDRADE DOBBIN, solteira, profi ssão economista, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 22/03/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de James Edwards Dobbin e de Monica Luzia Pinheiro Andrade Souza.

O pretendente: MARCOS ROBERTO SILOTTO VERZANI, solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Serra Negra - SP, no dia 11/11/1956, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Verzani e de Maurina Silotto Verzani. 
A pretendente: MARIA BEATRIZ CARDOSO, divorciada, profi ssão professora 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/05/1954, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bras Cardoso e de Judith Vernareccia 
Cardoso.

O pretendente: DANIEL CASTILHO AGOSTINI, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Alfenas - MG, no dia 13/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto de Ávila Agostini e de Edyr de Castilho Agostini. A 
pretendente: TAIS OZI, solteira, profi ssão médica, nascida em Itapetininga - SP, no dia 
27/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Roberto Ozi e de Neide Paques Ozi.

O pretendente: WILSON BASSANI NETO, solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 01/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wilson Bassani Junior e de Rosmari Bauab Honório Bassani. A 
pretendente: IVY MARUCHEL TOZZE, solteira, profi ssão psicóloga, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 25/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Jair Humberto Tozze e de Isabel Maruchel Tozze.

O pretendente: RENAN BAYDE WEYBE ABRUNHOSA, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 23/06/1999, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Pereira Abrunhosa 
e de Mary Christhiane Bayde Weyne Abrunhosa. A pretendente: GIOVANNA CUCIO 
ESTEVES, solteira, profi ssão estilista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/06/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Esteves e de 
Regina Cucio Esteves.

O pretendente: RICARDO DE ALMEIDA BRESSALIN, solteiro, profi ssão técnico 
em segurança do trabalho, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 19/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho José Carlos Bressalin e de 
Tereza Rosa Bressalin. A pretendente: GABRIELA CARDOSO PRADO ARANTES, 
solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Frederico Pinto Prado 
Arantes e de Renata Alves Cardoso.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DIEGUES RODRIGUES, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Barga e de Palmira Felicia 
Diegues Rodrigues. A pretendente: LÚCIA MARIA BUENO DORIA, solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1965, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Pinheiro Doria e de Ivany Bueno Doria.

O pretendente: VITOR AGUINAGA DE MORAES, solteiro, profi ssão marketing, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/08/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Aguinaga de Moraes e de Isabela Lima 
Aguinaga de Moraes. A pretendente: BIANCA TELLES MENCHISE, solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Volta Redonda - RJ, no dia 10/09/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Alvares Menchise e de Denise 
Campos Menchise.

O pretendente: ANDRÉ MONTEIRO DE BARROS BISELLI, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/07/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pietro Biselli e de Celina Monteiro de Barros Biselli. 
A pretendente: MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA TEMPRANO, solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/09/1990, residente 
e domiciliada em Indianópolis, São Paulo - SP, fi lha de Héctor Jorge Temprano e de 
Suely Maria Marques de Oliveira Temprano. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital 
de Proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: ROBERTO DE MELLO ALMADA RAMOS, solteiro, profi ssão produtor 
rural, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/02/1952, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Vieira Ramos e de Ieda de Mello Almada Vieira Ramos. 
A pretendente: THÁBATA HERNANDES LOPES, solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Angatuba - SP, no dia 06/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Eduardo Lopes e de Rosemeire Aparecida Hernandes Lopes.

O pretendente: LUIS BARBOSA DE SOUSA, solteiro, profi ssão zelador, nascido em 
Barras - PI, no dia 01/11/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Domingos José de Sousa e de Teresa Barbosa de Sousa. A pretendente: 
MARIA LUCILENE CARVALHO DA SILVA, solteira, profi ssão assistente de saúde 
bucal, nascida em Campo Maior - PI, no dia 23/03/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Osmar da Silva e de Agostinha Pereira Silva.

O pretendente: CAMILO GOMIDE CAVALCANTI SILVA, solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido em Araçatuba - SP, no dia 13/08/1986, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Fausto Humberto Cavalcanti da Silva e de Mirian 
Gomide Cavalcanti Silva. A pretendente: MARILIA MONTEIRO DE LIMA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Recife - PE, no dia 07/05/1985, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Aracaty Rocha de Lima e de Flávia 
Monteiro de Lima.

O pretendente: PEDRO REDOSCHI IGOA, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bernardo Igoa e de Demise Redoschi Igoa. A 
pretendente: MARIA STAMATO AUADA, solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 26/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcelo Buchalla Auada e de Vera Helena Stamato Auada.

reira Maia. A pretendente: TALITA DE CÁSSIA ALEXANDRINO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 17/05/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, Jairo Alexandrino e de Aparecida de Fátima 
Rodrigues Alexandrino.

O pretendente: LUCAS AGULHÃO SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de vendas, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 12/04/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias de Castro Santiago e de 
Ana Aparecida Agulhão Santiago. A pretendente: JESSICA VIEIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no 
dia 26/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Oliveira e de Neuza Maria Vieira.

O pretendente: MARCOS NOBILO, estado civil divorciado, profi ssão empresario, nas-
cido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 12/10/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Nobilo Filho e de Edith Rodrigues Nobilo. A 
pretendente: CAROLINE BAPTISTA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida nesta Capital, Penha de Franaça - SP, no dia 16/03/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Péricles Pereira Souza e de Geni Aparecida 
Baptista Souza.

O pretendente: MARCO ANTONIO ANTENUCCI, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 20/10/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Antenucci e de Telma Aparecida Antenucci. 
A pretendente: ROBERTA ESPINOZA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
consultora de marketing, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 07/02/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto de Sousa e de 
Marilú Espinoza Flores Vasquez.

O pretendente: FERNANDA ANTUNES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
aeronauta, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 28/03/1975, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Antunes de Souza e de Maria 
Lucia Pegorer Antunes. A pretendente: ELIANE ZANETTE, estado civil solteira, profi ssão 
aeronauta, nascida Arvorezinha - RS, no dia 01/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arazi Celso Zanette e de Nelci Cichelero Zanette.

 
Paulo Exel (*)

 

Contratar para o merca-
do de tecnologia é um 
desafi o constante para 

os gestores de RH. Isso porque, 
quando sentados frente a frente, 
recrutador e candidato precisam 
“falar a mesma língua”.

Na hora de encontrar e contratar, 
o recrutador precisa respirar tecno-
logia, conhecer muito bem sobre o 
momento e objetivos da empresa, 
mercado onde está inserida, além 
de entender as habilidades técnicas 
e comportamentais necessárias 
para cada atividade. Já na retenção, 
um dos fatores que prejudica a 
permanência desses profi ssionais 
é a alta demanda por mão de obra 
qualifi cada.

 O número de vagas em TI 
continua crescendo mesmo com 
a crise econômica no Brasil. Um 
estudo feito em 2015, apontou que 
as ofertas de trabalho na cidade 
de São Paulo cresceram cerca de 
três vezes mais do que todas as 
outras profi ssões na capital. Dados 
de outro levantamento, feito pela 
Associação Brasileira de Empresas 
de Tecnologia da Informação e Co-
municação (Brasscom), mostram 
que em 2016, existiam 50 mil vagas 
de TI abertas no nosso país.

O problema é que a formação 
dos profissionais e a abertura 
de novos postos de trabalho não 
crescem no mesmo ritmo. O Brasil 
forma muitos profi ssionais todos os 
anos, mas a grande maioria deixa 

os bancos da universidade com 
um nível de qualidade ainda muito 
aquém do desejado pelo mercado 
corporativo. Nessa dinâmica, a 
maioria das vagas fi cam sem serem 
preenchidas, e o maior desafi o das 
empresas é manter nos cargos os 
bons trabalhadores. 

Se a quantidade de mão de obra 
qualifi cada não ajuda a preencher 
as vagas que estão em aberto, en-
contrar esses profi ssionais passa 
a ser um desafi o ainda maior para 
o recrutador. É preciso, além do 
conhecimento técnico, um vasto 
networking com o mercado e um 
excelente relacionamento com os 
profi ssionais que estão emprega-
dos. Na grande maioria das vezes, 
as cadeiras são preenchidas por 
pessoas que já estão trabalhando 
na área.

Se a tarefa é atrair o profi ssional 
que já está empregado, a proposta 
da empresa precisa ser trabalhada 
de maneira muito assertiva e, na 
maioria dos casos, o plano tático é 
mais importante do que a execução 
do processo seletivo. Planejar a 
estratégia de recrutamento sig-
nifi ca levar em consideração os 
valores corporativos, os objetivos 
da empresa como corporação, o 
propósito e outros fatores como 
habilidades que estão faltando 
dentro da equipe.

É preciso considerar ainda o 
conhecimento técnico para o cargo 
e se o comportamento está alinha-
do com a cultura e ambiente da 
empresa. Não adianta encontrar o 
profi ssional mais experiente e com 

maior grau de conhecimento téc-
nico, é preciso ir além e preencher 
todos os requisitos acima.

Fazer o profi ssional se encantar 
pelo projeto, abraçar o propósito da 
empresa, ou mesmo se relacionar 
com a marca como uma Love Brand 
pode ser um diferencial na hora 
de atrair. No entanto, apesar das 
motivações estarem mudando em 
um ritmo cada vez mais acelerado, 
salário e benefícios ainda são os fa-
tores mais considerados para atrair 
esses profi ssionais no mercado 
brasileiro. A abordagem é outro 
fator de diferenciação do setor de 
tecnologia quando comparamos 
com o restante do mercado. 

De modo geral, é muito difícil 
encontrar o profi ssional certo so-
mente com a publicação de uma 
vaga e esperar que o candidato 
ideal se aplique. A realidade atual 
é de que esse tipo de profi ssional 
já esteja trabalhando e engajado 
em outros projetos, o que faz com 
que ele, naquele momento, não se 
inscreva em processos seletivos.

 Uma vez que esse profi ssional é 
encontrado e atraído para dentro 
da empresa é preciso que está 
também se empenhe para preen-
cher uma série de requisitos para 
mantê-lo motivado, caso contrário 
a crescente demanda por profi ssio-
nais qualifi cados irá rapidamente 
seduzi-lo para outra companhia. 
Em linhas gerais, os profi ssionais 
levam em consideração o quanto 
estão expostos a um ambiente de 
inovação e em contato com novas 
tecnologias. São profi ssionais que 

vivem esse universo e precisam se 
alimentar dele com frequência para 
continuarem ativos e motivados.

 Horários engessados, regras 
muito rígidas de trabalho, politicas 
empresariais muito burocráticas 
são fatores que afastam o interes-
se do profi ssional em se manter 
na empresa. Quando o assunto é 
fl exibilidade, medir o trabalho pelo 
resultado e pela qualidade do que 
é entregue é muito mais cativante 
do que a quantidade de horas tra-
balhadas. Uma gestão voltada para 
pessoas e uma cultura empresarial 
maleável são outros fatores impor-
tantes para esses talentos.

 Os profi ssionais de TI também 
levam muito em consideração a 

proximidade que terão com uma 
liderança inspiradora. Serem con-
duzidos, motivados e inspirados 
por pessoas que admiram é um 
diferencial e tanto para cativar 
um bom funcionário nesse setor. 
Eles avaliam se estão evoluindo na 
carreira ou não, o quanto a empresa 
está disposta a apostar e investir ne-
les, assim como, se existe um plano 
de carreira dentro da organização.

 Com tanta complexidade, as 
consultorias especializadas nesse 
tipo de recrutamento são grandes 
parceiras na hora de encontrar os 
profi ssionais certos para cada posi-
ção. Isso porque elas trabalham  em 
conjunto com a área requisitante 
e com o RH, para defi nir o plano 

estratégico e o diagnóstico para 
cada vaga, o que aumenta expo-
nencialmente o sucesso de cada 
contratação. 

Outro papel importante preen-
chido pelos especialistas do setor 
é o networking e o relacionamento 
contínuo com o mercado. Sem isso, 
encontrar, atrair e reter talentos 
nessa área torna essa tarefa mais 
desafi adora. E, contratar errado 
pode ser tão prejudicial quanto 
não contratar.

(*) - Formado em Administração de Em-
presas, possui MBA executivo em Ges-
tão de Negócios e tem certifi cação em 

coaching. Experiência no recrutamento 
especializado nas áreas de Tecnologia, 

Digital e Vendas, Exel é diretor de opera-
ção da Yoctoo (www.yoctoo.com).

Como encontrar, atrair e reter talentos em TI?
Contratar para o mercado de tecnologia é um desafi o constante para os gestores de RH.
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