
‘Match Desejado’: 
tecnologia une 

profissionais e empresas 

Há mais de um ano os 
brasileiros enfrentam a 
Covid-19 em diferentes 
aspectos de suas vidas

Desde os cuidados com 
a saúde até a preocu-
pação em se manter 

no mercado de trabalho, em 
geral, as pessoas precisaram 
encontrar métodos que as 
mantivessem, no mínimo, 
um pouco distante do caos. 
Levando em consideração a 
realidade do setor econômi-
co que nós atuamos, que é 
prover tecnologia por meio 
do desenvolvimento de sis-
temas para gestão corporati-
va e de pessoas, a utilização 
da tecnologia a favor das 
empresas e profissionais é 
imprescindível. 

Sem poder sair de casa, em 
um isolamento social neces-
sário, entregar currículos, 
participar de entrevistas e ir 
a agências de emprego ficou 
uma missão impossível. Para 
os empregadores, a contra-
tação também se tornou 
um desafio. Foi quando os 
criadores de soluções em 
Recursos Humanos avisa-
ram “olha, nós podemos 
ajudar vocês”. 

Com alguns setores da 
economia aquecidos, mes-
mo em período de pandemia, 
dar um voto de confiança 
na inteligência artificial era 
preciso, então as empresas 
começaram a adaptar seus 
modelos de recrutamento. 
O setor de tecnologia foi 
um dos destaques de con-
tratações ao longo de 2020. 
Segundo a GeekHunter, 
especialista em contratação 
de profissionais da área de 
tecnologia, em 2020 o núme-
ro de vagas abertas na área 
cresceu 310%. 

Recrutamentos e contra-
tações a distância também 
se tornaram essenciais, es-
pecialmente para otimizar 
o tempo dos profissionais 
do RH e também dos can-
didatos. No ano anterior, 
houve um aumento de 
87,9% de recrutamentos 
online. Foi quando tal rea-
lidade despertou um alerta 
a respeito da assertividade 
no momento da escolha. Os 
softwares de recrutamento 
podem ser ferramentas, que 
auxiliam os profissionais de 
RH a ter mais assertividade 
em todo o fluxo de seleção 
das pessoas que estão inte-
ressadas em colaborar com 
a empresa. 

No Canadá, por exemplo, 
já existem empresas que for-
necem um sistema que per-
mite realizar uma entrevista, 
gravar e deixar arquivadas as 
respostas de cada candidato. 
Assim, o recrutador opta por 
permitir seleção em passo 
único ou criar mais uma 
etapa “face a face” por meio 
de uma entrevista online, 
dessa vez com um humano e 
não a máquina. Essa mesma 
inteligência também pode 
analisar o conteúdo do que a 
pessoa respondeu e verificar 
se tem ou não pensamento 
de equipe. 

Segundo matéria publica-
da este ano, uma empresa 
canadense informou que o 
uso da inteligência virtual 

para processos seletivos foi 
utilizado somente 20% em 
2020, enquanto 80% das 
seleções foram feitas com 
um entrevistador humano 
via internet. Ou seja, ainda 
não é uma prática frequen-
te, mesmo em países mais 
desenvolvidos. 

No Brasil, a utilização de 
sistemas para recrutamento 
e seleção já acontece, apesar 
de ser um número menor, 
mas é altamente possível 
e recomendável, especial-
mente entre organizações 
que acreditam nessa união 
entre tecnologia e fator hu-
mano, para gerar melhores 
resultados. Só de haver um 
aumento nas contratações 
online, já é uma postura 
positiva das empresas. 

A partir do uso de sistemas 
de RH, a ideia é que aconteça 
um “match” entre a empresa 
e o candidato. Essa ligação 
serve para que seja possível 
identificar as qualidades 
do colaborador, traços de 
sua personalidade, valores, 
soft skills, saber se ele está 
alinhado às equipes e dire-
cionamentos internos, aos 
propósitos da organização, 
garantindo assertividade 
na contratação e baixo 
turnover. 

O uso de inteligência ar-
tificial nesse campo, além 
de garantir rapidez nos pro-
cessos seletivos, aproxima 
organizações e candidatos. 
Dessa forma, o recrutamen-
to se torna mais simplificado, 
devido à aplicação de tec-
nologias digitais. O perfil do 
colaborador também mudou 
com essa pandemia, ele é 
mais digital, conectado às 
novas práticas. Um bom 
exemplo é a alta adesão ao 
home office que, desde o 
início do isolamento social 
alcançou a margem de 46%. 
Ou seja, junto às empresas, 
os profissionais aderiram ao 
trabalho a distância. 

Esse dado foi concluído a 
partir da pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto 
de Administração (FIA). 
Conforme o mesmo estudo, 
o índice de grandes corpo-
rações que optaram pelo 
teletrabalho foi de 55% e 
31% entre os pequenos ne-
gócios. Essas organizações 
que optaram pelo home 
office estão satisfeitas. O le-
vantamento da FIA também 
apontou que 50% dessas 
instituições tiveram suas 
expectativas superadas em 
relação ao trabalho remoto e 
25% desse total pretendem 
continuar com a prática, 
após o término da pandemia. 

São inúmeros dados que 
comprovam que a inteligên-
cia artificial e os softwares de 
RH auxiliam tanto as empre-
sas quanto os colaboradores. 
Independentemente do 
momento em que estejam, 
se já estão em um período 
de adaptação ao home offi-
ce, em que os sistemas para 
recursos humanos ajudam 
ambos (RH e profissional), 
ou então se ainda estão na 
busca pelo ‘Match Desejado’. 

(*) - Administradora e Especialista em 
Recursos Humanos, é coordenadora 

de Implantação na StarSoft 
(www.starsoft.com.br).

Lilian Haro*

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 
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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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: HENRIQUE GOMES LUCAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (03/12/1991), estado civil solteiro, profissão professor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Aurelio Lucas 
Santos e de Sandra Gomes da Silva e Santos. A pretendente: CAROLINA SCONFIENZA 
FARIA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/05/1992), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Eduardo Barreto Faria e de Cassia Fernanda Mastellaro Sconfienza 
Faria. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 38º Subdistrito da Vila 
Matilde, nesta Capital, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE FERRAZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (22/09/1987), estado civil divorciado, profissão ana-
lista financeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Carlos Ferraz e de Marcia Regina Ferreira Ferraz. A pretendente: AMANDA ANDRADE 
NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no 
dia (21/10/1990), estado civil solteira, profissão analista de marketing, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de Jesus Nogueira e 
de Silvana Andrade Nogueira.

O pretendente: CLEBERSON DAMACENO SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Jequié - BA, no dia (27/08/1989), estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Santos 
Souza e de Claudenice Batista Damaceno. A pretendente: ANA KARLA CANDIDO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Maceió - AL, no dia (04/04/1996), estado 
civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Carlos Candido da Silva e de Jaqueline Cardoso da Silva.

O pretendente: TÉRCIO PRUDENCIO REIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1984), estado civil solteiro, profissão contador, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Filemon Reis da Silva 
e de Sueli Prudencio da Silva. A pretendente: FRANCIELE CRISTINA FERREIRA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Taubaté - SP, no dia (05/07/1988), 
estado civil solteira, profissão bancária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Raimundo Ferreira de Sousa e de Francisca Maria da Conceição.

O pretendente: JAIME DIEGO FULANETTI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/06/1990), estado civil solteiro, profissão policial 
militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Fulanetti 
e de Maria do Rosário Borges Fulanetti. A pretendente: DENIZE DA ROCHA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (12/11/1993), 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vicente Duques dos Santos e de Maria Angelita da Rocha Santos.

O pretendente: VANDERLEI TELLES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia (26/11/1981), estado civil divorciado, profissão vigilante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Vinicius 
Telles e de Solange Maione Telles. A pretendente: RENATA BULDRINI DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/03/1987), estado civil 
divorciada, profissão telefonista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filha de Romilson Pereira da Silva e de Maria Aparecida Buldrini da Silva.

O pretendente: LUCAS BASILIO BRANDÃO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (09/07/2000), estado civil solteiro, profissão gerente de 
contas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fabio Brandão 
Vaz Ferreira e de Rosangela Basilio Brandão. A pretendente: CAIALA CÁDILA DA MATA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Ipiaú - BA (Registrada no município de 
Itagibá - BA), no dia (17/06/1999), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Iris Barra Silva e de 
Alba Patricia da Mata.

O pretendente: WESLLEY MIGUEL CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (22/11/1995), estado civil solteiro, 
profissão faturista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Evaristo Cordeiro Neto e de Suzana Bernardes Miguel Cordeiro. A pretendente: BEATRIZ 
CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (12/03/1999), estado civil solteira, profissão 
jovem aprendiz, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Edivaldo Rodrigues dos Santos e de Adriana Pereira de Carvalho.

O pretendente: MILTON DA SILVA SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (26/05/1973), estado civil divorciado, profissão 
ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Fernandes de Siqueira e de Vera Lucia Pereira da Silva. A pretendente: MARCIA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Ibirataia - BA, no dia (08/11/1979), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Jesus dos Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: VITOR DOS SANTOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (28/05/1999), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Francisco Tito 
Martins e de Francisca dos Santos Martins. A pretendente: CAROLINE DE OLIVEIRA 
TAVARES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(30/07/2000), estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Tavares e de Ana Paula de Oliveira.

O pretendente: FABIANO PEREIRA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (17/03/1982), estado civil divorciado, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Cardoso e de 
Maria do Socorro Pereira Cardoso. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA PARISI, de na-
cionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (28/09/1981), 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valter Parisi e de Francisca de Souza Pereira.

O pretendente: DANILO TEODORO SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/01/1987), estado civil divorciado, profissão 
mecânico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Avelino 
Santos Liste e de Maria de Fátima Teodoro Santos. A pretendente: CAMILA GON-
ÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (06/01/1992), estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativa, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jayme José da Silva e de 
Maria Selma Tiodosio Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO SANTANA GOMES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/10/1998), estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Oziel Gomes da Silva e de Lucinea Santos Santana. A pretendente: NATALIA THE-
ODORO CORREIA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino 
Cangaíba - SP, no dia (14/05/1996), estado civil solteira, profissão cartorária, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Petter Regio Correia e de 
Rosemeire Theodoro Correia.

O pretendente: LUIS ANTONIO DE JESUS MODESTO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia (09/10/1963), estado civil solteiro, profissão 
pintor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Victor Modesto 
e de Maria Aparecida Modesto. A pretendente: MARIA APARECIDA DO PRADO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (17/01/1969), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Geralda Raimunda.

O pretendente: JECINALDO LIMA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Itamaraju - BA, no dia (27/05/1976), estado civil solteiro, profissão vigilante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gerson Bispo Oliveira e de 
Enedina Batista Lima. A pretendente: LUCINÉIA BEZERRA DE FREITAS, de nacionali-
dade brasileira, nascida em Eunápolis - BA, no dia (10/01/1975), estado civil divorciada, 
profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Clovis 
Alves de Freitas e de Maria de Lourdes Bezerra.

O pretendente: OSVALDO LUIZ ZANIN, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Olímpia - SP, no dia (17/01/1966), estado civil solteiro, profissão porteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Zanin e de Ana Maria 
Zanin. A pretendente: MÁRCIA HIROMI NAKANO, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Flórida Paulista - SP, no dia (13/07/1970), estado civil solteira, profissão farmacêutica 
bioquímica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hirosuke 
Nakano e de Maria Tomika Miura Nakano.

O pretendente: JOÃO PAULO LOPES DE FARIA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/10/1986), estado civil solteiro, profissão 
assistente contábil, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de João 
Batista de Faria e de Aparecida de Fátima Lopes Faria. A pretendente: NAIARA DE 
SOUSA PAULINO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (20/07/1999), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Fabio Luiz Paulino e de Daniela Rosa de 
Sousa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: ALBENES DO NASCIMENTO AMARAL, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Igarapé-Açu - PA (Registrado em São Domingos do Capim - PA), no dia 
(08/12/1985), estado civil solteiro, profissão barbeiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Silva Amaral e de Antonia Braga do Nasci-
mento. A pretendente: ALDELANE DO SOCORRO TELES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Belém - PA (Distrito de Icoaraci - PA), no dia (16/12/1994), estado 
civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Aldemir Silva de Lima e de Cristina Janer Teles de Lima.

O pretendente: ALCIKLAY MANOEL MIRANDA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (22/08/1997), estado civil solteiro, profissão militar 
do exército, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lenildo 
de Moura e de Maria Emília Miranda de Moura. A pretendente: GRACE PEREIRA DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia (13/01/1997), estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Gilberto de Sousa e de Odineia 
Pereira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ALEX COSTA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido em Gua-
rulhos - SP, no dia (27/06/1988), estado civil divorciado, profissão comprador, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Manoel Vieira da Rocha e de Silvia 
Helena Costa da Rocha. A pretendente: MAYARA FRANCO ALVES DE SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (03/04/1991), 
estado civil solteira, profissão coordenadora de vendas, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Josias Alves de Santana e de Rosangela Franco de 
Santana. Obs.: Bem corno copia enviada a Unidade de Serviço do Distrito de Itaquera, 
nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: JULIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/02/1987),  estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo- SP, filho de Ermirio 
Alves dos Santos e de Ana Maria dos Santos. A pretendente: CAMILA APARECIDA 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (17/07/1993), estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Ferreira da Silva e 
de Maria Luciene dos Santos Anjos Silva.

O pretendente: JONATAS BATISTA BENITEZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/07/1986), estado civil solteiro, profissão au-
xiliar de expedição, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Teofilo Parede Benitez e de Rosangela Batista Benitez. A pretendente: ALANA TAÍS 
OLIVEIRA SILVA MATOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Aurelino Leal - BA, 
no dia (03/08/1988), estado civil solteira, profissão assistente administrativo, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agnaldo Perminio Matos e de 
Maria da Conceição Oliveira Silva Matos.

O pretendente: RAFAEL ARAUJO ROSA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/11/1990), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Oswaldo Oliveira Santa 
Rosa e de Anita Dias de Araujo. A pretendente: NATHÁLIA ARAUJO DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Diadema - SP, no dia (29/06/1997), estado civil 
solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Tania Regina Araujo da Conceição.

O pretendente: CLÓVIS DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (29/03/1966), estado civil divorciado, profissão motorista 
carreteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
dos Santos e de Maria Apparecida de Souza. A pretendente: ROSENILDE PINHEIRO 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, nascida em Primavera - PA (Registrada Distirto 
de Japerica, no município de São João de Pirabas - PA), no dia (05/10/1966), estado 
civil solteira, profissão gerente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo- SP, 
filha de Tiburcio Santana Tavares e de Maximina Antonia Pinheiro.

O pretendente: ALEXANDRO FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Acopiara - CE (Registrado Distrito de Santo Antonio), no dia (28/09/1987), estado 
civil solteiro, profissão pedreiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Francisco de Assis da Silva e de Francisca Felix da Silva. A pretendente: 
ADRIANA FERREIRA LEITE SALES, de nacionalidade brasileira, nascida em Palmei-
ras dos Índios - AL, no dia (18/06/1975), estado civil divorciada, profissão doméstica, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Alberto Leite e 
de Helena Ferreira da Cruz Leite.

O pretendente: EDIVALDO LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Betânia - PE, no dia (13/06/1980), estado civil solteiro, profissão servente, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Enoque da Silva e de Estelita 
Maria da Silva. A pretendente: EDJANE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Betânia - PE, no dia (25/06/1985), estado civil solteira, profissão faxineira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cícero Antonio da 
Silva e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São José do Belmonte - PE (Registrado 1° Ofício do município de Brejo 
Santo - CE), no dia (22/08/1957), estado civil solteiro, profissão motorista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benicio Mariano da Cruz e de 
Maria Francisca da Conceição. A pretendente: MARIA DE FATIMA DURAES MOTA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Francisco Sá - MG, no dia (24/12/1959), estado 
civil viúva, profissão piloteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antônio Alves de Almeida e de Geralda Duraes.

O pretendente: KAUAM WESTEFELDER SOARES, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Santos - SP (Registrado Solemar, Distrito de Praia Grande - SP), no dia (16/09/1992), 
estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Carlindo Pinheiro Soares e de Maria Antonia Westefelder. A 
pretendente: CINTHIA DOS SANTOS CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, nas-
cida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/05/2003), estado civil solteira, profissão 
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo- SP, filha de Ronaldo 
Cruz Cerqueira e de Erivanda Aparecida dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DIEGO DE SOUZA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (25/08/1989), estado civil solteiro, profis-
são eletricista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Dutra Pinheiro e de Inêz dos Reis Pinheiro. A pretendente: CINTIA DE CÁSSIA SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (15/10/1990), 
estado civil solteira, profissão concierge, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Julio Martins de Souza e de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE VINICIUS BETINI MARCATO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/06/1987), estado civil solteiro, profissão 
técnico em automobilística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Paulo Donizeti Daniel Marcato e de Susi Moreno Betini Marcato. A pretendente: 
FLÁVIA VERÔNICA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cambuci - SP, no dia (09/04/1989), estado civil solteira, profissão economista, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Flávio Luiz de Souza 
e de Lucia Verônica da Silva.

O pretendente: JOSÉ MARCELINO JULIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/11/1983), estado civil solteiro, profissão vigilante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jacob José Julio 
e de Maria Aparecida Marcelino. A pretendente: CINTIA DA SILVA BARROS, de na-
cionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/06/1985), 
estado civil solteira, profissão controladora de acesso, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Donisete do Rego Barros e de Maria Aparecida 
Guêdes da Silva Barros.

O pretendente: SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nas-
cido em Itapipoca - CE (Distrito de Cruxatí), no dia (29/09/1988), estado civil solteiro, 
profissão vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de João Rodrigues dos Santos e de Maria Alves dos Santos. A pretendente: ÉRICA 
TEMPONI, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (08/04/1990), estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Temponi e de Marlene de Cassia Garcia Temponi.

O pretendente: VÍTOR DE LIMA TATANGELO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (15/11/1988), estado civil solteiro, profissão 
serralheiro, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Guilherme 
Aparecido Tatangelo e de Sonia de Lima Ramos Tatangelo. A pretendente: MICHELLE 
WEINBERGER COUTINHO SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guaru-
lhos - SP, no dia (25/02/1983), estado civil divorciada, profissão professora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dorival Coutinho da Silva e de 
Shyrlei Weinberger Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VINICIUS DAMASCENO VASCONCELOS DE CASTRO, de nacionali-
dade brasileira, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (18/05/1998), estado civil 
solteiro, profissão estagiário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Marcus Vasconcelos de Castro e de Soraia Pereira Damasceno. A pretendente: 
THAYSA DAYANE CAVALCANTE DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Recife - PE (Registrada 2° Distrito Prazeres, município de Jaboatão dos Guarara-
pes - PE), no dia (26/05/1993), estado civil solteira, profissão empresária, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Luiz de Souza Filho e de 
Rosimery do Carmo Cavalcante.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
77

E-
F6

D
9-

F2
4B

-C
4B

E.


