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Ano 30 - Nº 4693- São Paulo, Terça- feira,  12 de janeiro de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMANOEL MESSIAS MARTINS DOS SANTOS e ELIANE APARECIDA PIZONI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de segurança, nascido em Diadema - SP, aos 22/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ENEAS MARTINS DOS SANTOS e de EDNA FLORENCIA DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em Diadema - SP, aos 29/04/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EVALCENIR PIZONI e de APARECIDA NEUZA PIZONI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DAVID RUFINO e JESSICA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, músico, nascido em Suzano - SP, aos 08/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS RUFINO e de 
ANDRÉIA DAVID RUFINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 02/05/1991, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA e de ELAINE 
CRISTINA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADIEL DIAS DOS SANTOS e KATHLEEN MATIAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de qualidade e segurança do produto, nascido em Brejões - BA, aos 05/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOAQUIM MARQUES DOS SANTOS e de NAIZA CAJAÍBA DIAS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente de farmácia, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROGERIO DA SILVA e de CRISTIANE MATIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS TEOTONIO DE SOUZA COSTA e RAFAELA APARECIDA BISPO MOSCAN, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santo André - SP, aos 18/12/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ JACINTO DA COSTA e de ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em Diadema - SP, aos 21/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de HUGO 
LUIZ MOSCAN e de ELOISA APARECIDA BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL GOMEZ e FÁTIMA APARECIDA NOBRE, sendo o pretendente:  nacionalidade paraguaia, solteiro, costureiro, 
nascido em PARAGUAI, aos 27/10/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de SALUSTIANO GOMEZ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, costureira, nascido em Simonésia - MG, aos 02/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAIMUNDO MARTINS NOBRE e de MARIA MÔNICA NOBRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO APARECIDO CARDOSO DE MOURA e ROSEMEIRE RAIMUNDO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em São Francisco - MG, aos 10/03/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCOLINO CARDOSO DE MOURA e de PERCÍLIA ALVES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, diarista, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ODETTE 
DE OLIVEIRA MARCELINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA e BEATRIZ CORREIA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estoquista, nascido em Nanuque - MG, aos 26/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO DE OLIVEIRA e de 
FABIANA PEREIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
06/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de GENARO VAZ SOARES e de JACQUELINE DE JESUS CORREIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABRAÃO DE GÓES FARIAS e VERÔNICA PAES CÂNDIDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 31/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECI RIBEIRO DE FARIAS 
e de VILMA MARIA DE GÓES FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente comercial, nascido em 
Tabira - PE, aos 20/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CÂNDIDO FILHO e de LUCINDA PAES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VIVALDO MANOEL ALVES DE OLIVEIRA e ANA CLAUDIA VAZ DE QUEIROZ COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, marceneiro, nascido em Ilhéus - BA, aos 21/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VIVALDO MORENO DE OLIVEIRA e de ALZIRA ALVES BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Salvador - BA, aos 11/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de ADROALDO DOS SANTOS 
COSTA e de ROSA MALENA VAZ DE QUEIROZ COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILIANS DOS SANTOS MARTINS e JANAINA DE ALMEIDA VICENTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1982, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JUVENAL 
SILVA MARTINS e de VALDECI MARIA DOS SANTOS MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EXPEDITO VICENTE e de 
ANA D´ARC ALMEIDA VICENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL LOPES CARDOSO e JÉSSICA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de relações, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO ROBERTO CARDOSO e de IRINEUDA LOPES MAGALHÃES CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 09/08/1995, residente em Diadema - SP, filho de ALMERINDO 
PEREIRA DA SILVA e de SILVIA GONÇALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO LUZ BEIJINHO e SORAYA DE JESUS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
expedição, nascido em Abaíra - BA, aos 02/02/1992, residente em Diadema - SP, filho de ESTELITO DA SILVA BEIJINHO e 
de VERENICE SILVA LUZ BEIJINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 30/04/1995, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO FIRMINO DE LIMA e de VALMIRA DE JESUS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e DÉBORA RAMOS QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/2000, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DA 
SILVA e de FRANCISCA MAURA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Poções - BA, aos 06/07/2001, residente em Diadema - SP, filho de RAILTON JOSÉ QUEIROZ e de ANGELITA 
BATISTA RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALISSON SOUZA CARVALHO e PATRÍCIA JESUS MARIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Brasília - DF, aos 07/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNOLDO SOUZA COSTA e de 
IZAURA FERREIRA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora pedagógica, nascido 
em Tanhaçu - BA, aos 15/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ MARIANO e de ZILDA ROSA DE 
JESUS MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS DE SOUSA ALMEIDA e APARECIDA OLIVEIRA NEPONUCENO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de garçom, nascido em Cordeiros - BA, aos 01/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
TEODÓRIO DE ALMEIDA e de MARIA APARECIDA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Cordeiros - BA, aos 30/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA NEPONUCENO 
e de JOANA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON ARANTES DE OLIVEIRA e REGIANE CARDOSO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/05/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSIMÁRIO 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA e de ELZA ROSA ARANTES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleireira, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/09/1985, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS CARDOSO DOS SANTOS e de MARIA DOS ANJOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GLÁUBER GABRIR FERNANDES e KAREN DRIENE XAVIER DA MATA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, gerente de aumoxarifado, nascido em Diadema - SP, aos 19/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
EUGENIO FERNANDES FILHO e de MIRIAM LIMA GABRIR FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 14/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de REGINALDO 
LUCIANO DA MATA e de DENISE XAVIER DA MATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN RAIMUNDO DO VALE e BRUNA STEFANY DA SILVA FRANCO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ALOISIO RODRIGUES 
DO VALE e de DULCINÉIA RAIMUNDO DO VALE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 09/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de GETULIO FRANCO JUNIOR e de CLAUDIA MARIA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMAR DE PAULA SILVA e MARIA AULILEIDE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
químico, nascido em Aimorés - MG, aos 01/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EZEQUIAS DE PAULA e de 
LEONICE DA SILVA PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, nascido em Independência - 
CE, aos 23/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS ALVES DA SILVA e de ALVINA GONÇALVES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE DOS SANTOS MOREIRA e RENATA VENANCIO VITAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 07/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de NEILOR MOREIRA DE ATAIDE 
e de SANDRA DOS SANTOS MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista, nascido em Santo 
André - SP, aos 08/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO HENRIQUE VITAL e de LUCIANA CRISTINA 
TROMBINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÉBER OLIVEIRA DO CARMO e ANDRÉIA CRISTINA CUETO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
preparador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OLIVEIRA 
DO CARMO  e de IVONE PEREIRA DA SILVA DO CARMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/03/1984, residente em Diadema - SP, filho de DARCI CUETO 
SANCHES e de MARIA JOSÉ DE SOUZA CUETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS FERREIRA LUIZ e SHIRLEY DAMASIO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecanico, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1977, residente em Diadema - SP, filho de VALDIR LUIZ e de MARIA ALDA 
FERREIRA LUIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de MARILUCIA DAMASIO DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NABSON NIL DA COSTA SOUSA e DANIELLE CARNEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gesseiro, nascido em Bragança - PA, aos 02/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de NILMA DO SOCORRO DA 
COSTA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de vendas, nascido em Turiaçu - MA, aos 
14/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA MADALENA CARNEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SIDNEI EDSON RODRIGUES e NAYARA FERNANDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 07/02/1987, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO 
RODRIGUES e de ELIETE GOMES RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em 
Ribeirão Preto - SP, aos 06/11/1992, residente em Diadema - SP, filho de JEFFERSON DA SILVA e de MARINA PEREIRA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON THIAGO NASCIMENTO EFIGÊNIO e JANAINA DE SOUSA SABOIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VERA 
LÚCIA NASCIMENTO EFIGENIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, 
aos 25/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO SABOIA e de LUCIMAR DE SOUSA SABOIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEORGE MUNIZ PONTES e DIVANILDES MONTEIRO DA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, fiscal de patrimônio, nascido em Bonito - PE, aos 26/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MUNIZ 
PONTES e de GENESIA MUNIZ PONTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente de portaria, nascido 
em Manaus - AM, aos 13/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDY SOARES DA ROCHA e de DIVA 
MONTEIRO DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO FARIAS DE CARVALHO e ANDREA MORAES CARDOSO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em Ibirapitanga - BA, aos 15/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADONÉLIO JOSÉ DE CARVALHO e de RAILDA GONÇALVES FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 15/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA CARDOSO 
DOS SANTOS e de ZELIA CEZAR MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERALDO PEDRO DE FARIA e ILZA BATISTA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Coqueiral - MG, aos 15/11/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO GERALDO e 
de DINÁ FARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1966, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMIRO DA CONCEIÇÃO e de OMAR VICENTINA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY SAN SEVERINO PEIXOTO e MARIANA BASTOS DE VIVEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ROGERIO PEIXOTO e de CAROLINA SAN SEVERINO PEIXOTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de RH pleno, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FARIA DE VIVEIROS 
e de HELENA MARIA BASTOS DE VIVEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS e DAYANE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, controlador de acesso, nascido em Ubaitaba - BA, aos 12/03/1991, residente em Diadema - SP, filho de NILTON 
PINHEIRO DOS SANTOS e de SOLANGE PEREIRA DE MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 07/07/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de ROSA 
RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UESLEY DOS SANTOS SILVA e MIKAELY LEITE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 01/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO 
APARECIDO DA SILVA e de MIRTES DOS SANTOS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR JOSÉ DOS SANTOS e 
de DESUITA LEITE DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDOMIRO MIRANDA NETO e RITA DE CÁSSIA ARAUJO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR RODRIGUES 
MIRANDA e de CARMEN LUCIA MENDONÇA MIRANDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Professora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVALDO ROQUE DA SILVA e de 
SEBASTIANA DE ARAUJO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO FERES ROCHA e ANNY GABRIELLY VITORINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, corretor de seguros, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO DONIZETE ROCHA e de MARIALICE DE FÁTIMA FERES ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, agente comercial, nascido em Batalha - AL, aos 01/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO DA 
SILVA e de MERCYCLEIDE VITORINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CÍCERO PEREIRA DE ARAÚJO e ANA RITA PEREIRA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
aposentado, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 31/12/1948, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA 
DE ARAÚJO e de AMÉLIA AMARA DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Flores - PI, aos 13/01/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO PEREIRA GOMES e de MARIA LEODONIA 
PEREIRA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS e ALINE GOMES DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de empilhadeira, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 22/03/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de BENEDITO RAIMUNDO DOS SANTOS e de MARIA DE LOURDES DAVI RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEVERINO MANOEL DE SANTANA e de FRANCISCA MARIA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO URGUANEJA e JANAÍNA APARECIDA FERREIRA DE AZÁRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, impressor de off-set, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON 
URGUANEJA e de ANA MARIA SARINO URGUANEJA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, funcionária 
pública, nascido em Campo Belo - MG, aos 02/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM FERREIRA DE 
AZARA e de MARIA APARECIDA DOMINGOS AZARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVERINO MANOEL DE SANTANA e FRANCISCA MARIA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Pintor, nascido em Vicencia - PE, aos 26/10/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO MANOEL DE 
SANTANA e de MARIA FERREIRA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Aposentada, nascido 
em Natal - RN, aos 14/04/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON FERNANDO MOREIRA e KARLA PAULA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1979, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ILDEFONSO MOREIRA e 
de CONCEIÇÃO FRANCISCA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 04/06/1983, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO e de GONÇALA DE PAULO 
RODRIGUES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR LUCAS BRAGA SEVAROLLI e MIKAELLA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDOMIRO 
SEVAROLLI e de MARLI MARTINS BRAGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 20/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL JOSÉ DA SILVA e de 
EDILEUZA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS FARIAS DA LUZ e GABRIELLA FERNANDES DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente operacional, nascido em Diadema - SP, aos 21/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
DE ASSIS FERREIRA DA LUZ e de GICIA MARLY OLIVEIRA FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCILIO 
ANTONIO DE SANTANA e de IVONEIDE FERNANDES DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS e KEILA FERNANDES DE PAULA ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 20/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ  
BATISTA DOS SANTOS e de MARIA CLEIDE DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Atendente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ DE PAULA ASSIS e de KELLY 
CRISTINA FERNANDES CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 12  de janeiro de 2021 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE NERI SILVA SANTANA e ALINE FIALHO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 27/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NERY DE SANTANA e 
de SENIRA DOS SANTOS SILVA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, representante de 
atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA 
e de DEBORA CRISTINA FIALHO; 
 
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, 12  de janeiro de 2021 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


