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Ano 30 - Nº 4717 - São Paulo, Terça- feira, 9 de março de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINÍCIUS JUNCKS e ANA PAULA LEAL NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIZ JUNCKS e de 
ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS JUNCKS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de sac, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FÁBIO PEREIRA NUNES e de ELIANE DA 
SILVA LEAL NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUÍS HENRIQUE DE MORAES PEREIRA e RAFAELA LIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, repositor, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 30/07/1998, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO 
POVOAS PEREIRA JUNIOR e de MARIVONE CAMBRI DE MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente de loja, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/1997, residente em Diadema - SP, filho de JURACY ALVES DOS 
SANTOS e de ROSANGELA DE ARAUJO LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CICERO JOSE DA SILVA e LAURITA SEBASTIANA DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em São Joaquim do Monte - PE, aos 05/09/1971, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
XAVIER DA SILVA e de MARIA MARINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em 
Encruzilhada - BA, aos 09/04/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de GERACINA SEBASTIANA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
STYVE SILAS DIAS VAZ  e GIOVANNA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, agente de 
relacionamento, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIO 
PEIXOTO VAZ  e de TANIA REGINA DIAS ARRUDA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, recepcionista , 
nascido em Diadema - SP, aos 18/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA e de 
MARIA CLAUDIA DE ASSIS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL NASCIMENTO BENICIO DAS NEVES e LETICIA ALEIXO DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ BENICIO DAS NEVES e de MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO NEVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ZAQUEU 
HERMENEGILDO DE ANDRADE e de ANA LUCIA ALEIXO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LANDERSON FERNANDES TEIXEIRA e DANIELA MEIRA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Poções - BA, aos 24/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de LANDOALDO ALVES TEIXEIRA 
e de JUCELINA FERNANDES TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de enfermagem, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/10/1993, residente em Diadema - SP, filho de DANIEL FERNANDES COSTA e de VANDERLY 
MEIRA DE OLIVEIRA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLOVIS EDILSON ROSA DE SOUZA e GILVÁNIRA GALDINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1974, residente em Diadema - SP, filho de JUAREZ ROSA DE 
SOUZA e de MARIA DE LOUDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, 
nascido em Santa Cruz do Capibaribe - PE, aos 10/11/1966, residente em Diadema - SP, filho de GILVAN GALDINO DA 
SILVA e de DIOMAR FRANCISCA DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MACIANO FERREIRA DOS ANJOS e PATRICIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, nascido em Boa Saúde - RN, aos 25/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME FERREIRA DA SILVA 
e de MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em Quipapá - PE, aos 20/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO TAVARES DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON SILVA DE SOUZA e ALINE SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 11/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS JOSE DE SOUZA 
e de MARIA CREUZA SILVA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, dermo consultora, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 08/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMULO BARBOSA OLIVEIRA e de FRANCILEIDE 
BIZERRA DA SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CHRISTIAN FABIANO CAMPOS e SARA MUNIZ OCANHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresario, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1983, residente em SÃO PAULO - SP, filho de WILMAR ROSA CAMPOS 
e de FATIMA APARECIDA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, coordenadora de credito, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS OCANHA e de IOLANDA DE PONTES 
MUNIZ OCANHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO HUGO DA SILVA CARVALHO e KIMBERLLY ESTEVAO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Pau dos Ferros - RN, aos 15/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JUVENAL EVANGELISTA DE CARVALHO e de MARIA ANTONIA DA SILVA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO 
CARLOS MARIANO DA SILVA e de SIMONE FERNANDES ESTEVÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE JOSÉ FERREIRA e VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em Carpina - PE, aos 05/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL FERREIRA 
IRMÃO e de NEUSA JOSEFA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeira, nascido 
em Diadema - SP, aos 05/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FERMINO DE JESUS SILVA e de SIMONE 
OLIVEIRA MIRANDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS e DAIANE CRUZ DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estagiário, nascido em São Paulo - SP, aos 02/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO ARAUJO 
DANTAS e de FRANCISCA DE OLIVEIRA DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/11/2003, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA 
e de JOSÉLIA CRUZ DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIDEON FERREIRA SANTOS e ANA CAROLINE SILVA MIGUEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultor de ponto de venda, nascido em Imperatriz - MA, aos 03/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
SOUSA SANTOS e de LEUSINETE FERREIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária em 
RH, nascido em Diadema - SP, aos 29/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDIR DA SILVA MIGUEL e de 
TATIANE GOMES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS SANTOS DE SOUSA e JOSIANE DE JESUS ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de ALDEMUNDO FELIPE DE 
SOUSA e de EFIGENIA GERALDA CAMARGOS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 15/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de JUVENAL INACIO DA ROCHA e de MARIA 
APARECIDA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDO GUILHERME DA SILVA ALVES e TAYNÁ DE SOUZA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
ALVES DA SILVA e de MARIA VALMIRA DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em Serra Grande - PB, aos 23/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO RIBEIRO DA SILVA e de 
SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE FERREIRA DE SOUZA e REGILANE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
comerciante, nascido em Grão Mogol - MG, aos 22/07/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO FERREIRA DE 
SOUZA e de OLIVIA JOSE PESTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido em Santa 
Brígida - BA, aos 22/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEFA OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVERINO DO RAMO DE SOUZA SANTIAGO e JULIANNA BASILIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, viúvo, comerciante, nascido em AREIA - PB, aos 27/03/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO 
FELIPE SANTIAGO e de MARIA RODRIGUES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assitente 
social, nascido em CAMPINA GRANDE - PB, aos 28/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO TIBURCIO 
DA SILVA e de ILMA MARIA BASILIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO GONÇALVES DA SILVA e MAIARA DE SOUZA AMARAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LOURIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO e de MARIA DE JESUS CAMELO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ PATROCINIO DO AMARAL e de JULIA VENCESLAU DE SOUSA AMARAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NICHOLAS DA SILVA WOLSKI  e JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, assistente comercial , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO ALEXANDRE WOLSKI e de LEIDINALVA ALVES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
representante , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 18/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON REIS 
DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA FILHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL SAMPAIO PASSOS e APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
economista, nascido em Santo Antonio De Jesus - BA, aos 01/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURINO 
JOSÉ DOS PASSOS e de MARILUCE SAMPAIO PASSOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auditora fiscal, 
nascido em Pedra Branca - CE, aos 04/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA e de 
MARIA NEVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO MELCHIORETTO e PEDRO CLER PARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 07/04/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CRUZ MELCHIORETTO e de 
ANTONIA GONÇALVES MELCHIORETTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 24/10/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO CLER SAES e de MERCEDES PARES VILA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL DE DEUS SILVA e AMANDA FELICIANO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ QUITÉRIO DA SILVA e de ROSILENA FERREIRA DE DEUS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/12/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ODAIR ANTONIO DOS SANTOS e de LUCIENE FELICIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMARCOS BARBOSA DO CARMO e CRISTIANE SANTANA LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coletor, nascido em Diadema - SP, aos 22/03/1988, residente em Diadema - SP, filho de GILMAR APARECIDO DO 
CARMO e de ELIANE CALHEIROS BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de RITA DE CÁSSIA SANTANA LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DUTRA CAMPOS e GLEICIANE THAIS OLIVEIRA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, açougueiro , nascido em CARATINGA - MG, aos 07/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO LIMA 
CAMPOS e de EVA DE LOURDES DUTRA CAMPOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista de frios 
, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR MANUEL DA SILVA e de 
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENER FIRMINO DE LEMOS e ELIZA SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico 
de automoveis, nascido em Diadema - SP, aos 19/05/1981, residente em Diadema - SP, filho de AGENOR FIRMINO DE 
LEMOS e de MARIA DO CARMO DE LEMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, educadora, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/02/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de VERGINA MARIA DE 
SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO EDUARDO DA SILVA SANTOS e AYLA SILVA GADELHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente contabil, nascido em Santo André - SP, aos 26/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de HERNANDO 
ALVES DOS SANTOS e de ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de inteligência, nascido em Diadema - SP, aos 27/02/2000, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
GADELHA FILHO e de FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA GADELHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANNI BELTRAN DE OLIVEIRA e BEATRIZ MACIEL E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
lider de tecnologia, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/11/1996, residente em Santo André - SP, filho de 
AILTON DE OLIVEIRA e de ROSANGELA BELTRAN DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 21/06/1996, residente em Diadema - SP, filho de JARBAS DE SOUZA E SILVA 
e de ROSANA MACIEL E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILLO SANTOS LEAL e TÂNIA SILVA DE ABREU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de 
manutenção, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO PRATES LEAL e 
de JOSEFA NEIDE DOS SANTOS LEAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 13/06/1987, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO CALIXTO DE ABREU e de ANTÔNIA 
FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL NASCIMENTO VIEIRA e RAFAELA DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em Diadema - SP, aos 22/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANGELISTA PEREIRA 
VIEIRA e de FRANCISCA VANDERLEA NASCIMENTO DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
educadora infantil, nascido em Diadema - SP, aos 25/08/1996, residente em Diadema - SP, filho de REGINALDO 
CONCEIÇÃO SOUZA e de DAMIANA SOARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODOLFO BARROS DE SOUSA e CAMILA SANTOS MEDEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA CRISTINA SOUSA 
BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 17/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO CANTIDIO DE MEDEIROS e de SONIA MARIA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLACE DE JESUS e CARLA MARIA VIEIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de CRC, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EZILENE MARIA DE 
JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente comunitaria de saúde, nascido em Monteiro - PB, aos 
18/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO ALVES CORDEIRO e de MARIA APARECIDA VIEIRA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA e JAQUELINE DOS SANTOS BELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, programador, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 25/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de RIVAIR 
ALVES DE OLIVEIRA e de SILVANIA BATISTA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 17/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DIRCEU BELO e de NEUSA MARIA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO VIEIRA e TABNEE  PAT LANDIM RIBEIRO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, engenheiro 
de processo, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINA VIEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, enfermeira , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/09/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO BORGES RIBEIRO  e de TERESINHA PAES LANDIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JASON GIZZI BEZULLE e JOSIANE MARIA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 30/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS BEZULLE e de 
ELISABETE GIZZI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS GABRIEL MARTINS e de ANA MARIA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO CUNHA SILVA e THAÍS ROCHA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
estoque, nascido em UIBAÍ - BA, aos 28/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de EDGAR CUNHA SILVA e de 
MIRALVA CUNHA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
18/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES RIBEIRO e de MARIETA FERNANDES ROCHA 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO OLIVEIRA SANTOS e THAISA MIRELLI GOMES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, 
solteiro, OPERADOR DE TORNO CNC, nascido em SAO BERNARDO DO CAMPO, aos 09/03/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FERNANDO JOSE DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, ESTUDANTE, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/07/1998, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ELZIMAR GOMES PEREIRA e de MARIA DAS MERCES GOMES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ACÁSSIO DOS SANTOS BANDEIRA e ROSIMÉRE DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, frentista , nascido em Barra - BA, aos 19/03/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL TORRES 
BANDEIRA e de TEODORA AVELINA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, aux. de serviços 
gerais , nascido em CAMPO ALEGRE - AL, aos 08/02/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ZACARIAS PEDRO DOS 
SANTOS  e de MARIA LUIZA DE MALVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ BATISTA DA SILVA e ZIULÊNE TEODORA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Brejo da Madre De Deus - PE, aos 17/03/1961, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AMARO 
DA SILVA e de AMALIA BATISTADO BONFIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido em 
Poções - BA, aos 10/03/1960, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA e de LÚCIA TEODORA 
DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALCIONE DA SILVA SANTOS e SILVANA MARIA DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, salva vidas, nascido em Novo Oriente do Piauí - PI, aos 10/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA e de MARIA EDILEUSA DE JESUS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de farmacia, nascido em Valença do Piauí - PI, aos 26/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO SOARES DE CARVALHO e de MARIA DO AMPARO BARBOSA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ AILTON DOS SANTOS  e MICHELINE ZEFERINO DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
ajudante de produção, nascido em JOAQUIM NABUCO - PE, aos 13/04/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
MIGUEL DOS SANTOS  e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de lojista 
, nascido em JOAQUIM NABUCO - PE, aos 23/12/1998, residente em DIADEMA  - SP, filho de JOSÉ ZEFERINO DA SILVA 
e de MARIA JOSÉ DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE SOUZA INACIO e CLAUDIA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ferramenteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 22/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO JOSÉ FORTALEZA INACIO e de ROSILENE MARTINS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, fisioterapueta, nascido em SALVADOR - BA, aos 26/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RAIMUNDO TELES DOS SANTOS e de EYDE DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UÉBISON ALMEIDA GOTARDO e FRANCIELE SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecanico, nascido em Manoel Vitorino - BA, aos 23/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO DE JESUS 
GOTARDO e de MARIA LUCIA ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente, nascido 
em São Paulo - SP, aos 05/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO DA SILVA e de VERA LUCIA 
SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO TALYULI SILVA e MICHELE DAYANE GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, op. de 
logistica , nascido em DIADEMA - SP, aos 02/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO SILVA e de MAURA 
ANASTACIO LAUREANO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de enfermagem, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO JACINTO GOMES e 
de MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS SANTOS DE SOUSA e MELISSA MARTINS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente de loja, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
LOPES DE SOUSA e de ELISANGELA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica em 
edificações, nascido em São Paulo - SP, aos 07/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de KLEVISON WILQUER 
SANTOS DA SILVA e de VANESSA CRISTINA MARTINS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOCELY BORGES DOS SANTOS e ADRIANA CUSTODIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, engenheiro eletrecista, nascido em Jitauna - BA, aos 19/08/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO 
VIANA DOS SANTOS e de MAURINA BORGES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
funcionaria pública Estadual, nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE 
OLIVEIRA SILVA e de LEONICE CUSTODIO DA SILVA; 
 
 
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, 9 de março de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


