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Ano 30 - Nº 4708- São Paulo, Terça- feira,  16 de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAGNO ALMEIDA SALES e JENIFFER SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILSON ARAUJO 
SALES e de MARTA CELIA ALMEIDA SALES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 14/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de UILLIANS GOMES DA SILVA e de SOLANGE MARIA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLLEY MARTA DE ALMEIDA e AMANDA JOYCE SANTOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLMS CLEMENTE 
DE ALMEIDA e de ANGELICA APARECIDA MARTA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/04/1993, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
filho de MARCOS CESAR DE SOUZA e de ROSANA SANTOS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YUAN MOURA DA SILVA e VALQUIRIA SIMOES BARBOSA CAVALCANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Diadema - SP, aos 05/06/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
IVAN MOURA DA SILVA e de DALVA MOURA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/06/1988, residente em Diadema - SP, filho de VAGNER CRUZ BARBOSA e de CLARICE 
SIMOES BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM DA SILVA CUNHA e CÍNTHIA DE FÁTIMA SILVA CASIMIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, consultor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 09/02/1988, residente em São Paulo - SP, filho de JOSÉ 
HONORATO DA CUNHA e de JOSELITA DA SILVA CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO CASIMIRO e de MARLI 
APARECIDA DA SILVA CASIMIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MACEDO e DEBORA DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/04/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE BALBINO DE MACEDO e de MARIA IRACEMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACEDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/11/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AMARO DAMIÃO DA SILVA e de LUCIENE MARIA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ROBERTO BARROSO e MÔNICA BORGES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
ajudante geral, nascido em Niterói - RJ, aos 09/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de DULCINÉA MOURA 
BARROSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira , nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
30/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de IVONE BORGES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CELSO DE ABREU e MONIQUE PINHEIRO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, funcionário 
público, nascido em Taboão Da Serra - SP, aos 18/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM MANOEL DE 
ABREU e de MARIA ROSA DOURADO DE ABREU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em São Paulo - SP, aos 09/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO IVAN TEIXEIRA DA COSTA e de 
MARIA LUCIMAR PINHEIRO DE PAIVA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEBASTIAO ALVES MENDES JUNIOR e JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIAO 
ALVES MENDES e de ANGELINA DOS SANTOS DE SOUZA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ADIELSON BATISTA DE 
OLIVEIRA e de VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL JERONIMO RABELO e JÉSSICA FERNANDA CRISTOFOLI FLEITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO 
ANDRADE RABELO e de SHIRLENE JERONIMO RABELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de atendimento, nascido em Diadema - SP, aos 18/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ANICETO 
FLEITAS LARROSA e de ELIZETE CRISTOFOLI DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BLAISER DA SILVA FAUSTINO e ALESSANDRA CERQUEIRA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, policial militar, nascido em Diadema - SP, aos 23/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DA 
SILVA FAUSTINO e de MARIA AUXILIADORA FAUSTINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de 
vendas, nascido em Diadema - SP, aos 23/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de GILDO ARAUJO MELO e de 
JOSEFINA CERQUEIRA MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BARTOLOMEU DE JESUS JÚNIOR e TATIANA COSTA DE MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, instalador pleno, nascido em Ubatã - BA, aos 08/07/1981, residente em Diadema - SP, filho de BARTOLOMEU DE 
JESUS e de JANICE DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 25/09/1982, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO MAURILIO DE MORAIS e de OTACILIA 
COSTA DE MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALEXANDRE MIRANDA e SHEILA VILAS BÔAS FONCECA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, designer, nascido em Santos - SP, aos 25/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ADOLFO MIRANDA e de 
CREUSA GARCIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregada, nascido em Diadema - 
SP, aos 15/02/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSOM COSTA DA FONCECA e de FLORICÉA VILAS BÔAS 
FONCECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON WENDELL DA SILVA e JÉSSICA TEIXEIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Barbalha - CE, aos 07/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RINALDO 
DA SILVA e de MARIA MARLÚCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 15/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA e de 
EFIGÊNIA TEIXEIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILTON SATURNILHO DE SOUZA LOUREIRO e KATHARINE CHIOZI DE CARVALHO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JAIRTON SATURNILHO LOUREIRO e de SILMA FELOMENA DE SOUZA LOUREIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 25/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCELO TEIXEIRA DE CARVALHO e de PATRICIA CHIOZI DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  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 LIMA GUIMARÄES e ESTER NEVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
autônomo , nascido em Diadema - SP, aos 27/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BENTO 
GUIMARÄES e de ZULEIDE DE LIMA GUIMARÄES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em 
Diadema - SP, aos 02/10/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de MOISÉS XAVIER DA SILVA e de DEBORA 
NASCIMENTO DAS NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE DELMIRO DE LIMA e FERNANDA GABRIELA BUENO EVANGELISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de logistica, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DEUSIMAR DE LIMA e de IVANETE DELMIRO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CIRILO EVANGELISTA 
e de IZABEL CRISTINA BUENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NICKSON SOUZA DO NASCIMENTO e LETICIA ROSA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 18/05/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIAO 
JOSE DO NASCIMENTO e de BERNADETE GOMES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente social, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE BENEDITO DOS 
SANTOS e de OLINDA ROSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDENIR OLIVEIRA DOS SANTOS e VALERIA OTILIA DA CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em BRASILIA - DF, aos 12/03/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ALBERTO SANTOS e de ANTONIA AUCRIVETE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/10/1984, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DA SILVA CUNHA e de 
MARIA DA PENHA LAURICO E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS DE SOUZA ABELHA e LENNON VIANA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 01/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de DEJANIRA DE SOUZA ABELHA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Mauá - SP, aos 30/09/1992, residente em Diadema 
- SP, filho de EVERALDO JORGE DE SOUZA  e de SILMARA ROZILDA VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRIO SÉRGIO RAMOS DA CRUZ e SUELI DE OLIVEIRA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 02/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ED CARLOS 
SERGIO DA CRUZ e de GEOVANE RAMOS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, consultora 
de vendas, nascido em Raul Soares - MG, aos 19/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO RAVACINI 
RODRIGUES e de CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PEDRO DOS ANJOS SILVA e BEATRIZ BORBA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERALDO DA SILVA e de 
LILIAN MARIA DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Santo 
André - SP, aos 05/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO DA SILVA e de NEUSA MACHADO DE BORBA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS EDSON CARNEIRO e CLEIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro 
elétrico, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1993, residente em Diadema, filho de FRANCISCO EDSON FILHO e de 
CLEIDE BARBOSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 25/02/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOSE MESSIAS DA SILVA e de RAIMUNDA ANGILINA 
DA CONCEICAO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DA SILVA XAVIER e FRANCIELLE KÁSSIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Supervisor de TI, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES 
XAVIER e de MARIA ZELIA DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Arquiteta, nascido em 
São Paulo - SP, aos 04/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e de MARIA JOSE 
FELIPE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO JOHNE FERREIRA DE OLIVEIRA e LORIELLY REGINA OLIVEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em GUARACIABA DO NORTE - CE, aos 31/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA e de ADRIANA FERREIRA DUARTE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MÁRCIO DE OLIVEIRA DA SILVA e de DAGMAR REGINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO SIMPLÍCIO DOS SANTOS e CAMILA FURTADO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de maquina, nascido em Diadema - SP, aos 18/09/1984, filho de ARI SIMPLICIO DOS SANTOS e de 
GERONDINA ANDRELINA DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 20/11/1989, residente em Diadema - SP, filho de SIDMAR AURELIO GONAÇALVES DE OLIVEIRA e de 
IZABEL ISIDORO FURTADO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO DE OLIVEIRA e JOSELÚCIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Motorista, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA e de 
MARIA DE LOS ANGELES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ENEDINO DA SILVA e de MARIA DO 
CARMO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA e MARIA LUCIA MARQUES FRANCISCO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, cobrador, nascido em Barbacena - MG, aos 11/12/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
PEREIRA DE SOUZA e de GERALDA MARIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em ARAPIRACA - AL, aos 22/06/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de DJALMA FRANCISCO DA SILVA e de 
BENEDITA MARQUES FRANCISCO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO MARQUES DA SILVA e ELÁINE MACHADO CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motoboy, nascido em Iati - PE, aos 15/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DIAS DA  SILVA e de MARIA 
MARQUES DA  SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de administração, nascido em Diadema - 
SP, aos 25/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE AUGUSTO MENDES CARVALHO e de ANA CLAUDIA 
ARAUJO MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ SANTIAGO DE ALMEIDA JÚNIOR e LARISSE CAROL DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 04/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
SANTIAGO DE ALMEIDA e de CARMEM DA CONSOLAÇÃO MACIEL DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 28/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
CANDIDO DA SILVA e de SILVANA CARLA DOS SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TARCISIO FERREIRA DA SILVA SOARES e LILIANE DOS SANTOS FRANÇA, sendo o pretendente: , solteiro, operador 
de maquinas, nascido em Penedo - AL, aos 02/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO SOARES 
VIEIRA e de ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleleira, nascido em 
Iguaí - BA, aos 13/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL JESUS DE FRANÇA e de MARLENE JESUS 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN DA COSTA SILVA e TALITHA SOUZA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de maquina, nascido em Diadema - SP, aos 07/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAN DA SILVA e de 
MAGNA APARECIDA COSTA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recpcionista, nascido em Diadema 
- SP, aos 26/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO DA SILVA GOMES e de LUCRECIA DE SOUZA 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS EDUARDO MOURA e MARIA ISABEL DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ANSELMO LUIS MOURA e de MARIA 
REGINA LOIOLA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, lider de embalagem, nascido em Diadema - SP, aos 
10/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO ANTONIO DA SILVA e de MARIA OTILIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO TADEU BRUNALDI e ANA CAROLINA LOPES JUSTINIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 28/10/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
CARLOS BRUNALDI e de ROSILDA BENEDITA DE CAMPOS BRUNALDI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar administrativo, nascido em Santo André - SP, aos 20/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BARTOLOMEU LOPES DOS SANTOS e de MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGINALDO VELOZO DA SILVA e MARILENE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, carpinteiro, nascido em Oeiras - PI, aos 17/04/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VELOZO DA 
SILVA e de MARIA DE JESUS E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de contas medicas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON PEREIRA DA SILVA e ALICIANE LIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em VICÊNCIA - PE, aos 25/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de OTACILIO PEREIRA DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES DE FARIAS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SOBRAL - CE, aos 12/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 
e de ANA ALICE VIEIRA DE LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DA SILVA PEREIRA e RICHARD ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Administração, nascido em Mauá - SP, aos 23/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO 
ANTONIO GONÇALVES PEREIRA e de EDINALVA PRATES DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 25/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILMA DA 
SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO ALVES VENENO e ARIANE DE OLIVEIRA INÁCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante de carpinteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO ALVES 
VENENO e de MARIA APARECIDA MARQUES ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
máquina, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1981, residente em Diadema - SP, filho de DORIVAL INÁCIO e de GERALDA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA e JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Analista de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO 
DE OLIVEIRA e de EVA DA PAIXÃO JULIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 21/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de AILTON PEREIRA DE SOUZA 
e de CLEONICE DO CARMO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR ALVES OLIVEIRA e ELISA RODRIGUES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Motofretista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR ROCHA OLIVIERA 
e de MARIA DA SILVA ALVES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, Técnica em radiologia, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/01/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVEIRA e de SONIA 
RODRIGUES DA SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERRAZ COTRIM e JAQUELINE LUCIA COBERTINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO FERRAZ COTRIM 
e de VANDA DOS ANJOS COTRIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de RH, nascido em São 
Paulo - SP, aos 28/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDA LUCIA COBERTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANKLIN RODRIGUES CARLOS e ÁVILA SAMANTA VICENTE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Itabuna - BA, aos 24/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ PAIVA CARLOS e de EVANILDES RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Palmares - PE, aos 07/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VICENTE DA SILVA e de MARIA DE  
FATIMA VICENTE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO DA CRUZ NUNES DOS SANTOS e ELISABETE CRISTINA ROCHA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, mecanico, nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANOEL MARCOS NUNES DOS SANTOS e de COSMIRA FRANCISCA DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 12/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de IVETE DA 
ROCHA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUÃ SIQUEIRA VARGAS e KATIA RAYMUNDO VICTONTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar 
de produção, nascido em Canoas - RS, aos 15/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LAURECI SCHMITH  VARGAS 
e de JAQUELINE MACHADO SIQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Analista financeiro, nascido 
em Casa Branca - SP, aos 24/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ROBERTO VICTONTE e de ANA MARIA 
RAYMUNDO VICTONTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONES GOMES DOS SANTOS e BEATRIZ ARAUJO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de maquina, nascido em Araripe - CE, aos 28/11/1994, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO GOMES 
DOS SANTOS e de ANTÔNIA EDILEUZA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SINVAL PEREIRA DA SILVA e de 
NELI DE ARAUJO 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- SP, 16  de fevereiro de 2021 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


