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Ano 30 - Nº 4705- São Paulo, Terça- feira,  9 de fevereiro de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DOS SANTOS SIQUEIRA e SAMARA APARECIDA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de IVAIR ANTONIO DE SIQUEIRA e de APARECIDA IZABEL DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tosadora, nascido em Diadema - SP, aos 15/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO DO ESPIRITO 
SANTO e de JUCIANE BEZERRA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO CONCEIÇÃO ARAUJO e LARRY SAMARA VALENTIM DO ESPIRITO SANTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, promotor de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 04/10/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ISAIAS LOPES DE ARAUJO e de MARLENE DA CONCEIÇÃO ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, fiscal de frente de caixa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/01/1998, residente em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JEDIAEL RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO e de LIDIA VALENTIM DOS SANTOS 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABILIO MARESCALCHI DE ALMEIDA e MARLENE NOVAES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ferramenteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
AMADEU PEREIRA DE ALMEIDA e de NADIR MARESCALCHI DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de PLINIO GARCIA DE 
SOUZA e de MARIA NOVAES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERALDO MANGELA FERREIRA e RAIMUNDA NUNES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vigilante, nascido em Pinheiros Altos - MG, aos 29/09/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO 
SALES FERREIRA e de OLGA INACIA DA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Olindina - BA, aos 29/03/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CECILIO DOS SANTOS e de MARIA 
NUNES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAÉSSIO SERAFIM DA SILVA e RAIMUNDA TATIANA COSMO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Redenção - CE, aos 08/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO GOMES DA 
SILVA e de MARIA LIDUINA SERAFIM DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Cascavel - CE, aos 02/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE FÁTIMA COSMO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME CABRAL DA SILVA e ARIANY LEÃO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em Mairiporã - SP, aos 16/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDINALDO CABRAL DA 
SILVA e de DIUSA BEZERRA QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 12/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ARIAS SOARES DA SILVA SOBRINHO e de LAUDICEIA 
LEAO PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERICK HARRISON DE MORAIS e BEATRIZ DIAS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
músico, nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE HARRISON DE 
MORAIS e de SILVIA REGINA PAFUMI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo 
- SP, aos 04/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON LUIZ PEREIRA e de ANGELA FERREIRA DIAS 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUBERLINO SOARES DA SILVA e LUCINEIDE DE SOUSA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo , nascido em Mogeiro - PB, aos 15/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON SOARES 
DA SILVA e de SANTINA MATIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em Mogeiro - PB, aos 14/11/1993, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO CARLOS PEREIRA e de ANA CRISTINA 
ALVES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO NERY PEREIRA e JULIANA NUNES CONSENTINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO NERY PEREIRA e de 
JANIA ALVES DE SOUZA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de RONALDO FERRAZ CONSENTINO JUNIOR e de EDIANA 
APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIA TEIXEIRA DA SILVA e PATRÍCIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de logística, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 20/03/1964, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALVARO TEIXEIRA DA SILVA e de TEREZINHA DIAS MOTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR CARDOSO DOS 
SANTOS e de VANILDE MARIA CARDOSO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉDES DA SILVA e MARIA LUCIA INOCÊNCIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Iroi - PR, aos 16/10/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL FRANCISCO DA SILVA e 
de MAFALDA FAQUINETI DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em 
Lajedo - PE, aos 30/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES 
BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TONY RONY NUNES DA SILVA e KARINA DOS SANTOS BORGES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Petrolina - PE, aos 03/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON DOS SANTOS SILVA 
e de LURDINEIDE NUNES DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Jandira - SP, 
aos 17/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEILDO SILVA BORGES e de SILVANA JESUS DOS SANTOS 
BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONIVON PATRICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA e VERÔNICA DA SILVA FRANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em Guanhães - MG, aos 17/03/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de AMIR 
BATISTA DE OLIVEIRA e de MARIA GONÇALVES DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
produção, nascido em Diadema - SP, aos 18/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA FRANÇA 
NETO e de LUZIA FELIX DA SILVA FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL GUSTAVO DE FREITAS e ESTHER BRUNA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de MESSIAS SIMPLICIO 
DE FREITAS e de MARTA GUSTAVO DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fotógrafa, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/06/1995, residente em Diadema - SP, filho de APARECIDO DOS SANTOS e de 
ROSIMEIRE ANTONIO DA FONSECA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS e VANESSA SALES GREGORIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Indiaroba - SE, aos 05/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JULIO DOS SANTOS e 
de ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAO BATISTA GREGORIO e de MARIA 
FRANCISCA SALES NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE FERNANDO DA SILVA e KELLY LIMA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonomo, nascido em Catende - PE, aos 24/09/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL PEDRO DA SILVA e 
de AMARA FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Tupã - SP, 
aos 22/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR SANTOS e de SUELLY APARECIDA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ SANTANA DE ARAÚJO e VIVIANE ALINE CHIDEROLI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 02/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON FRANCISCO DE 
ARAUJO e de ROSIMIRA SANTANA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em 
Mauá - SP, aos 12/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO CHIDEROLI e de MARIA ROSEANE 
DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO DE MELO e CLARICE PINTO COUY, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
farmaceutico, nascido em Ceres - GO, aos 30/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDISON ALVES DE MELO 
e de VALDELICE CAMARGO GONTIJO MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmaceutica, nascido em 
Malacacheta - MG, aos 04/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de DAILTON APARECIDO PINTO e de VALÊMIA DE 
SOUZA COUY PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO GONÇALVES DE PAULA e VANIA DA SILVA RUIZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
aposentado, nascido em Jaguaritira - MG, aos 14/07/1950, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM GONÇALVES DE 
OLIVEIRA e de MARIA CORDEIRO DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 21/02/1975, residente em Vila Nogueira, filho de JOSÉ ANTONIO RUIZ e de MARILDA DA 
SILVA RUIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CHARLES DANIEL DOS SANTOS SOUZA e GISLAINE MAYARA DA SILVA BRETAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 07/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR 
DANIEL DE SOUZA e de ANGELINA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 13/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO BRETAS e de MARIA CRISTINA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAERSON DE OLIVEIRA CARDOSO e EVA WILMA DE SOUZA CAMPOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nascido em Tarumirim - MG, aos 28/10/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LOURENÇO CARDOSO 
e de OZENI DE OLIVEIRA CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Remanso - BA, 
aos 30/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de IVAN BARBOSA CAMPOS e de BALBINA ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS MOURA ROCHA e THAYNÁ ESPEDITO CARVALHO DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO QUEIROZ 
ROCHA e de PATRICIA NASCIMENTO MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido 
em Diadema - SP, aos 24/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de GLEDSON CARVALHO DE MELO e de MARCIA 
APARECIDA ESPEDITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO ANGELO DE SARRO e IRANILDA MARIA LIMEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de almoxarifado, nascido em Diadema - SP, aos 28/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL 
ANGELO DE SARRO e de LUZINETE CONCEIÇÃO DE SARRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Bezerros - PE, aos 14/09/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de FELIX LUIZ LIMEIRA e de MARIA DO 
CARMO LIMEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS VIANA DE SOUZA e VIVIANI DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico de 
manutenção, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERALDO JORGE DE 
SOUZA e de SILMARA ROZILDA VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 06/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO VICENTE DA SILVA e de 
BENEDITA MENDES DA SILVA PEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DE CASTRO RIBEIRO e ELCIA GOMES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de compras, nascido em São Paulo - SP, aos 21/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO 
LACERDA RIBEIRO e de ANA LUCIA DE CASTRO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ELSON DA COSTA 
e de IONETE GOMES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE AUGUSTO ROMANO CUSTÓDIO e CAMILA ALVES AMORINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de DELSON PEDRO 
CUSTÓDIO e de EVA ROMANA PEDRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Diadema 
- SP, aos 16/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA RITA ALVES AMORINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS LAERCIO FERNANDES DA SILVA e DEIDE DAR´C DA LUZ SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, conferente, nascido em Alexandria - RN, aos 21/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LAERCIO DA SILVA e de MARIA SOLANGE FERNANDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operadora de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 14/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VANTENIL 
FERNANDES SOARES e de MARIA APARECIDA DA LUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ IVAN FRANÇA e WERICA MAINARA SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisor de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 11/10/1979, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
GENILSON FRANÇA e de FRANCISCA MARLUCIA BARROS FRANÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de professora, nascido em Dourados - MS, aos 05/05/1991, residente em Campo Grande - MS, filho de 
JOSÉ REGINALDO PEREIRA e de VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDREIA DA SILVA OLMEDILHA e RAPHAELY ELLEN DOS SANTOS REGAZZINI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, assistente administrativo, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 21/04/1980, residente em Diadema 
- SP, filho de REINALDO OLMEDILHA PINHAS e de FRANCILEIDE DA SILVA OLMEDILHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, emprededora individual, nascido em Juazeiro do Norte - CE, aos 11/11/1986, residente em Diadema - 
SP, filho de LAERCIO ANTONIO REGAZZINI e de MARIA EDILEUMA DOS SANTOS REGAZZINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HIALLAS DE BRITO e THAINÁ FREIRE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador logístico, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARDOSO DE BRITO e de 
CICERA MARIA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 28/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR ALVES PEREIRA e de SUZANA FREIRE DE 
JESUS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE AZEVEDO e JULIANA VALERIA DE MAGALHÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Técnico de enfermagem do trabalho, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1983, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO e de EDINA PEREIRA NORONHA DE AZEVEDO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Consultora de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO ROBERTO GONÇALVES DE MAGALHÃES e de NEUSA VALERIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO AURELIO RODRIGUES DE AQUINO e SABRINA ALVES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Revisor, nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JEFFERSON 
PEREIRA DE AQUINO e de ANDREIA APARECIDA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de embalagem, nascido em Paraibano - MA, aos 29/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de AVELINO JAKSON DA 
SILVA e de DAIANA ALVES DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO DE MACEDO PEREIRA e REBECCA FERREIRA CAVALCANTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenador de produção, nascido em Parelhas - RN, aos 23/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ELPÍDIO 
DE CASTRO PEREIRA e de MARIA DA SALETE MACEDO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 22/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO PEREIRA 
CAVALCANTI e de EDNA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UELITON MARQUES PINHEIRO e IZA SANTANA DA GAMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
Pedreiro, nascido em Barra - BA, aos 15/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de LAURO ALVES PINHEIRO e de 
MARIA MARQUES PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Do lar, nascido em Buritirama - BA, aos 
13/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BISPO DA GAMA e de ILZA SANTANA DA GAMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO SOUZA FRANÇA e JULIANA MARTINS CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente, nascido em São Paulo - SP, aos 07/03/1986, residente em Diadema - SP, filho de ERMIVALDO EVANGELISTA 
FRANÇA e de ELITA SOUZA FRANÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - 
SP, aos 19/07/1990, residente em Diadema - SP, filho de RAMON MARTINS DA CUNHA e de CLAUDIA REGINA MARCIANO 
CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIVALDO WASHINGTON DE MAGALHÃES e CAROLINA DE ASSIS TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em Santo André - SP, aos 10/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAIMUNDO DAS GRAÇAS DE MAGALHÃES e de APARECIDA LÁZARO TEIXEIRA DE MAGALHÃES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ DE ASSIS TEIXEIRA e de EFIGENIA AGOSTINHA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO GOMES DA SILVA e VALÉRIA MELO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Inspetor de recebimento, nascido em Santo André - SP, aos 23/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS 
GONZAGA DA SILVA e de TERESINHA GOMES DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Doméstica, nascido em Barra - BA, aos 05/11/1986, residente em Diadema - SP, filho de BASTOS DE SOUZA e de ADIR 
MELO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NIVALDO BELO DA SILVA e JADNA FERREIRA BATISTA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em Fátima do Sul - MT, aos 04/12/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de NOÉ 
SERAFIM DA SILVA e de CREUZA BELO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, encarregada de 
logistica, nascido em Barueri - SP, aos 23/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO PINHEIRO DOS SANTOS 
e de MARIA VILANI FERREIRA BATISTA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERLÂNDIO GOMES DOS SANTOS e DANIELLE DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Araripe - CE, aos 20/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO GOMES DOS 
SANTOS e de ANTÔNIA EDILEUZA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, prestadora de serviço, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DÁSIO CARLOS DE SOUZA e de 
APARECIDA PADILHA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO CARLOS DE AMORIM e VANESSA MOELLER , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vigilante, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/03/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO NARCISO DE AMORIM e de 
MARIA DAMIANA PINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo de vendas, nascido em 
São Paulo - SP, aos 17/07/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de GERMANO WILLE MOELLER e de MARCIA 
MOELLER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHNNY RAIDER MARQUES e ALINE ALVES TORRES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
faturista, nascido em Diadema - SP, aos 16/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LIMA MARQUES e de 
CRISTIANE ANTUNES RAIDER LIMA MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista fiscal, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR PIRES DA SILVA e de SONIA MARIA 
ALVES TORRES; 
 
 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema- SP, 9  de fevereiro de 2021 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


