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Ano 30 - Nº 4732 - São Paulo, Terça- feira, 13 de abril de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOACIR MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR e LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenador de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 20/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MOACIR MORAES DE OLIVEIRA e de MARIA LUCIA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 08/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEREIRA DOS 
SANTOS FILHO e de MARLUCIA GOMES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIO CESAR DE ARAUJO e SANDRA RODRIGUES DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
sargento, nascido em São Paulo - SP, aos 15/08/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS 
LAURINDO DE ARAUJO e de LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 07/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES 
DE SOUSA e de JUELITA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX FERREIRA VITAL e INGRID DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI FERREIRA VITAL e de ANA 
PAULA RODRIGUES VITAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO DA SILVA e de NOELI DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CEZAR DE SOUZA BORGES e SILVANIA DE ALMEIDA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
BORGES FILHO e de NEMESIA SOUZA BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, secretaria, nascido 
em Recife - PE, aos 04/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO GOMES DA SILVA e de SOLANGE DE 
ALMEIDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEOVANE CATANEO RODRIGUES e ANDREZA CARDOSO ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO RODRIGUES 
e de ELIANA CATANEO RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista adm pessoal, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 29/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de JORGE LUIS RODRIGUES DE ARAUJO 
e de BERNARDINA MENDES CARDOSO DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO DE MENDONÇA DA SILVA e STTEFANNY RYXXERNNY DE MELO BORGES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em São Gonçalo - RJ, aos 14/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ROGERIO COELHO DA SILVA e de ITACI CONCEIÇÃO DE MENDONÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Natal - RN, aos 25/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL CARLOS BORGES 
e de ANA MARCIA MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÁS VENTURA BRASILINO e SARA SILVA VIANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
banco de dados, nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS BRASILINO e 
de ROSEMARTE VENTURA BRASILINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIVALDO PAULO VIANA e de CLAUDIA SILVA VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO BRITO DA SILVA e SIMONE FERREIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor 
externo, nascido em Diadema - SP, aos 25/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO MARCOS DA SILVA e 
de DALVA BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/09/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA e de MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS BERTIN TCHORDACH NUNES DA SILVA e JULIANA ALVES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO 
NUNES DA SILVA e de AMANDA BERTIM TCHORDACH; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VIVALDINO LAIA DA SILVA e de 
APARECIDA DA SILVEIRA ALVES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILSON DE JESUS SANTOS e MARIA JACIANE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico em gerador, nascido em Diadema - SP, aos 11/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA CELIA DE 
JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista administrativo, nascido em Bezerros - PE, 
aos 09/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDMILSON DA SILVA e de SHIRLEY MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DE SOUSA CARVALHO e KARINA VIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de cinema, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDEMIR FERREIRA DE CARVALHO e de FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
RUBENS VIANA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DAS NEVES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SANTANA DE CARVALHO e MARCIA REGINA DA SILVA PACHECO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANDERSON GONÇALVES CARVALHO e de ANA CRISTINA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 09/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EDERSON ROGERIO 
QUEIROZ PACHECO e de ROSEANE TORRES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VIEIRA NASCIMENTO e KATIA MARIA CANELA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO ANTONIO 
NASCIMENTO e de LAURA VIEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de atendimento, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA CANELA e de MARIA 
MADALENA DA TRINDADE CANELA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEAN BIANCARD ALVES DE SOUZA e MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/12/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOELITA 
ALVES DE MATOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira, nascido em ITARANTIM - BA, aos 
22/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de NAILTON FELIX DOS SANTOS e de EDNA RODRIGUES NOVAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOAQUIM ALEIXO e TEREZA CÉLESTINA ALEIXO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, 
nascido em Aimorés - MG, aos 29/04/1945, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ALEIXO e de CARLINDA PEREIRA 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Mutum - MG, aos 04/09/1948, residente 
em Diadema - SP, filho de JOÃO BARBOSA DA SILVA e de MARIA ANTONIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEFF MATHEUS MARTINS DE ARAUJO e ANA PAULA COSMO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, consultor em obras, nascido em Campina Grande - PB, aos 07/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HAMILTON DE BRITO SANTOS e de MÔNICA MARTINS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Bom Jesus - PI, aos 06/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DAS CHAGAS COSMO 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIANS FERREIRA DA SILVA e RITA MARIA DE ABREU FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de LIDIO ALVES DA 
SILVA e de GILDA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, serviços gerais, nascido em 
Monsenhor Gil - PI, aos 06/04/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA NAZARÉ DE ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL GOMES DOS SANTOS e RENATA FEITOSA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de caminhão, nascido em Diadema - SP, aos 05/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de IRAI DOS SANTOS 
e de ELENICE GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, impressora de serigrafia, nascido em 
São Paulo - SP, aos 01/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA e de MARIA DA 
GLÓRIA FEITOSA CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO FABIANO COSME FONSECA e MARIA APARECIDA NORONHA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
COSME FONSECA e de SEVERINA PEREIRA DA FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Tauá - CE, aos 26/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DÁCIO NORONHA 
e de GERALDA AMÉRICO DA SILVA NORONHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON GUEDES BEZERRA SANTOS e BEATRIZ DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, representante de negocios, nascido em Diadema - SP, aos 03/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BEZERRA DOS SANTOS e de MARIA BERNADETE GUEDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FLORENCIO DE LIMA 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, 13 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEMIR MARCELO DE OLIVEIRA e ERIKA TIEMI IZAKI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor 
de qualidade, nascido em Tarumirim - MG, aos 20/12/1988, residente em Diadema - SP, filho de VICENTE SOARES DE 
OLIVEIRA e de IRACI SILVA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente Fiscal, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO TOMOAKI IZAKI e de ELZA 
AKEMI SAKAMOTO IZAKI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO GERMINIASI e RAISSA DA CUNHA FELIZARDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 23/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de KELLY CRISTINA GERMINIASI; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido em Pariquera-Açu - SP, aos 26/07/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS FELIZARDO e de APARECIDA BENEDITA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO DANTAS PINHEIRO e LAINE CARAM GIOVANI, sendo o pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, 
coordenador de TI, nascido em São Paulo - SP, aos 07/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARCOS 
PINHEIRO e de VALDETE APARECIDA DANTAS PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO GIOVANI  e de SALETE 
CARAM GIOVANI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDINALDO MARQUES DE SOUSA e ANA LUCIA MENDES BRAGA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de produção, nascido em Seabra - BA, aos 29/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
PROCOPIO DE SOUSA e de EDINALVA MARQUES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em Indaiabira - MG, aos 04/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE 
SOUSA BRAGA e de LUCIA MENDES BRAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA e CÍCERA DOS ANJOS SOARES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Monteiro - PB, aos 08/09/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ADEMÁRIO BALBINO DA SILVA e de JOSEFA GOMES BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aux. de limpeza, nascido em Monteiro - PB, aos 22/02/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
CANDIDO SOARES e de CICERA SOARES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO DA SILVA CARNEIRO e ROSELI DOS SANTOS GAUDENCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS DE ARAUJO 
CARNEIRO e de VALCI DA SILVA CARNEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em 
Ponte Nova - MG, aos 01/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de NELY DE SOUSA GAUDENCIO e de ANA TOMASIA 
LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEAN LUCAS DE OLIVEIRA e SIDIRLANE MARTINS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, nascido em Diadema - SP, aos 02/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANGELO CEZAR DE OLIVEIRA 
e de SOLANGE PEDRO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em Limoeiro de 
Anadia - AL, aos 12/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ARIZIO MANOEL SANTOS e de SIRLEIDE MARIA 
MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DARIO DANTAS DE FREITAS FILHO e THATIANE FERREIRA DE ARRUDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DARIO DANTAS DE FREITAS e de ANA SOARES SILVA DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GILDO CABRAL 
DE ARRUDA e de MARIA APARECIDA FERREIRA DE ARRUDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JADSON ANTONIO DO NASCIMENTO e LEONIDAS CELIA MELO REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, almoxarifado, nascido em Xexéu - PE, aos 31/05/1985, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO AMARO DO 
NASCIMENTO e de MARLENE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, encarregada geral, 
nascido em Pinheiro - MA, aos 13/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VITORIO DAS MERCÊS REIS e de 
SEBASTIANA ROSA MELO REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILSON SANTOS DE SANTANA  e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, pedreiro, nascido em BIRITINGA - BA, aos 25/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
CORREIA DE SANTANA  e de ANA SANTOS DE SANTANA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, doméstica 
, nascido em OURIÇANGAS - BA, aos 21/07/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOANA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS JACKSON APARECIDO MATIAS e CAROLINA PEREIRA DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JUAN 
APARECIDO MATIAS e de NORAMILDA NUNES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA PEREIRA DA 
CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO RIBEIRO DA CRUZ SOUZA e ELISA FELIX SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
desenvolvedor de software, nascido em São Paulo - SP, aos 23/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO SOUZA e de TELMA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
desenvolvedora de software, nascido em Diadema - SP, aos 31/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de EMERSON 
BARBOSA DE SOUSA e de ANA DARC FELIX DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DE BRITO OLIVEIRA e CIBELE RODRIGUES DE ABREU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Nanuque - MG, aos 21/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR DOS SANTOS 
OLIVEIRA e de GEILZA MARIA DE BRITO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
palnejamento comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO SERGIO DE ABREU e de MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA DE ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA e JANAÍNA SILVA CASTRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em Diadema - SP, aos 14/02/1999, residente em Diadema - SP, filho de JORGINALDO FEITOSA DE 
CARVALHO e de MARIA AUGUSTA CARDOSO FEITOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auditora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1997, residente em Diadema - SP, filho de ALEXANDRE PEREIRA DE CASTRO e de 
ELISANGELA MEIRE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 13 de abril de 2021. 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DOS SANTOS CUNHA e JAMILE ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
segurança, nascido em Campo Mourão - PR, aos 04/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ EDINO CUNHA e 
de MARIA NERICE DOS SANTOS CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Senhor 
do Bonfim - BA, aos 05/11/1997, residente em Diadema - SP, filho de SIZENANDO ALVES DOS SANTOS e de ANELITA 
LEANDRO SANTOS; 
 
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, 13 de abril de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


