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Ano 30 - Nº 4720 - São Paulo, Terça- feira, 16 de março de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIVANILSON ANTONIO NERI e BRUNA SIQUEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Motorista, nascido em Escada - PE, aos 29/07/1976, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO AMARO 
NERI e de CLEONICE CUSTODIO DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Agente de Cozinha 
I, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1984, residente em Diadema - SP, filho de ARNALDO JOSE DOS SANTOS e de 
CICERA SIQUEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ EDUARDO SOARES NETO e GREYCE ROCHA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Profissional de Educaçao Fisica, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR 
DO CARMO SOARES e de SILVIA REGINA DOS SANTOS SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Professora de Educação Fisica, nascido em Sao Paulo, aos 01/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de IVAN ROCHA 
SANTOS e de GIOVANA CLAUDIA DOS SANTOS LINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO SILVA BARBOSA e NATHÁLIA FERNANDA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 04/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de LEODÁRIO 
SANTOS BARBOSA e de SIMONE SOARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, manicure , 
nascido em DIADEMA - SP, aos 21/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO NOGUEIRA LOPES e DAISY LUCIANA VALERIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Nova Cantu - PR, aos 21/01/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMIRO 
NOGUEIRA LOPES e de SOCORRO DA SILVA LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Pirajuí - SP, aos 27/10/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO MARCELINO VALERIO e de APARECIDA 
CONCEIÇÃO BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MARCOS ARAÚJO DO NASCIMENTO e IZABEL MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, nascido em Acopiara - CE, aos 23/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CANDIDO DO 
NASCIMENTO e de MARIA ALVES DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, nascido em 
Recife - PE, aos 18/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMANDO JOSÉ DA SILVA e de MARIA JOSÉ 
ALEXANDRE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROSÂNGELA MELO DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, oficial de manutenção predial, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1966, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA e de DURVALINA RODRIGUES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista jurídico, nascido em Osasco - SP, aos 01/07/1977, residente em São Paulo - SP, filho de JOSÉ MELO DE 
JESUS e de OSVALDINA MELO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERSON ALEXANDRE HIRATA e MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1969, residente em São Paulo - SP, filho de JUVENAL 
MASAJI HIRATA e de ELISA SACAE FUKAYA HIRATA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em São Felipe - BA, aos 07/04/1960, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL DE SOUZA RIBEIRO e de MARIA 
DE LOURDES PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR RODRIGUES OLIVEIRA e STELA VIANA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 07/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA 
OLIVEIRA e de LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ENOS DA SILVA e de SOLANGE XAVIER 
VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UELIANDER RAFAEL JULIO DA SILVA PACHECO e SOLANGE LEONILDES DE MELO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de loja, nascido em João Pinheiro - MG, aos 17/12/1988, residente em Diadema - 
SP, filho de JULIO FRANCISCO PACHECO e de CELINA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Riacho das Almas - PE, aos 23/11/1984, residente em Diadema - SP, filho de LEONILDES ANDRE 
DE MELO e de MARIA DA PAZ DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISRAEL ALLAN DE SOUZA LOPES PACHECO e ÁGHATTA MONIKE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de RENILTON 
DEMETRIO PACHECO e de IRACI MARIA DE SOUZA LOPES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERA MARIA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DO NASCIMENTO SANTOS e MYCHELE OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 14/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE FERREIRA DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositora, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO DOS 
SANTOS e de MARIA GORETE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ NILTON DE SOUSA e VERA LÚCIA DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em Várzea Alegre - CE, aos 22/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO CAROLINO 
DE SOUSA e de CASEMIRA MARIA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido 
em Itabaiana - SE, aos 09/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de GENESIO DOS ANJOS SANTANA e de MARIA 
DOS ANJOS SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS RODRIGUES LOPES e JHENIFER CAROLINE BOSSOLO VENTRICI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLEITSON MACHADO LOPES e de ADRIANA CARLA RODRIGUES LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 02/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VANDERLEI FRANCISCO VENTRICI e de ANA PAULA BOSSOLO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANDRÉ VIÉGAS DA SILVA e CAMILA MARQUES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de loja, nascido em São Luís - MA, aos 07/08/1997, residente em Diadema - SP, filho de ALDAIR JOSÉ 
ALVES DA SILVA e de ILDALETE SANTOS VIÉGAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em Diadema - SP, aos 03/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO FERREIRA SANTOS e de ELIETE DA 
SILVA MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO DE SOUSA ROCHA e JOYCE SÁ TELES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERALDO ROCHA BARBOSA e de MARIA LOPES DE SOUSA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 07/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS MENEZES SANTOS e 
de GILDECI BORGES SÁ TELES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRES FELIPE TOVAR SAAVEDRA e ANA LUCIA SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade colombiana, 
solteiro, fiscal de loja, nascido em Cali - Colômbia, aos 31/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ARTURO 
TOVAR MENDOZA e de MARIA JANETH SAAVEDRA JIMENEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em Itapevi - SP, aos 17/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANASTÁCIO DA 
SILVA e de SEVERINA RAMOS DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THALISON PEREIRA DUARTE e AMANDA CRISTINA DE ARTINE PEDRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Diadema - SP, aos 27/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
ADEILTON GOMES DUARTE e de LENILDA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em Diadema - SP, aos 01/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO PEDRO e de SEVERINA DE 
ARTINE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AMAURI MARRA LOMBARDO e PAULA STELLA DE OLIVEIRA BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenador de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS ANNUNCIATO LOMBARDO e de APARECIDA ROSA MARRA LOMBARDO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, supervisora de cobrança, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 14/03/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARIO FERREIRA BRITO e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVÉRTON LUIZ DA SILVA e CINTHIA TALITA MOURÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DA SILVA e de EDNA 
FERNANDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO TEIXEIRA MOURÃO e de MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 
MOURÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAQUE FERNANDES SOARES e ALESSANDRA SANTOS SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, preparador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 19/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIA 
FERNANDA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Arapiraca - AL, aos 
23/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE JESUS SOUSA e de JOSEFA GEOVANA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL TIAGO PEREIRA DA SILVA e AMANDA TAINA CORDEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, torneiro mecanico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDILSON TIAGO DA SILVA e de MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de RH, nascido em Ibiúna - SP, aos 21/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDA 
APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO e de EDSON CORDEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO GONÇALVES e JENNIFER LARA DE SENA MENDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
GONÇALVES e de SELMA TADEIA TEODORO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTONIO DE SENA MENDES e de LEILA 
MARIA LARA DE SENA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE ALVES FONTES e BEATRIZ FONSECA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBSON 
ANTUNES FONTES e de PATRICIA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 14/08/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ANGELO DA SILVA e de PATRICIA FONSECA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID ANACLETO DE SOUZA e GISELE DE JESUS BRAGA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atleta, nascido em Diadema - SP, aos 23/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SINVALDO ANACLETO SOUZA e 
de VERA LUCIA DE PAULA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 22/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO VICTOR BRAGA e de ROSANGELA DE 
JESUS DOMINGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAIKE ARAUJO SOUSA e RENATA KAROLINE PATRIOTA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxliar de logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
AGOSTINHO DE SOUSA e de JOSEFA MARIA CARNEIRO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São José do Egito - PE, aos 22/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANCHIÊTA 
GUEDES DE SOUSA e de MARIA BERNADETE PATRIOTA DE ALMEIDA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JADSON FONTES AMADO SOUSA  e DARIA DIAS PRADO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
controlador de acesso, nascido em SALVADOR - BA, aos 13/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO GEDSON 
AMADO SOUSA  e de ANA CASSIA VIEIRA FONTES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cabeleireira, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO PRADO e de 
ANAILDE AMARAL PEREIRA DIAS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OSCAR NOLIO KAWATI JUNIOR e SABRINA GOMES TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1985, residente em São Paulo - SP, filho de OSCAR NOLIO KAWATI e de 
GELINICE COSTA KAWATI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedora de sistemas, nascido em 
São Paulo - SP, aos 09/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO TEIXEIRA e de MARIA HELENA GOMES 
TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ESTEVAM DA SILVA e MARIA DE LOURDES ROSA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Limoeiro - PE, aos 28/09/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO ESTEVAM DA SILVA 
e de SEVERINA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, copeira, nascido em Salobro - BA, aos 
10/02/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de DIOTIMIO LOURENÇO ALVES e de EDILIA ROSA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN NAKAMURA JUNIOR e ISABELLA VIEIRA LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de TI, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAN 
NAKAMURA e de SOLANGE DA SILVA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 31/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de MESSIAS AGOSTINHO DA SILVA e de IRANI VIEIRA 
LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO DE SOUZA CARVALHO e MAIRA SANTOS PINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, 
funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 28/07/1989, residente em Diadema - SP, filho de REGINALDO PEREIRA 
DE CARVALHO e de MARIA LUCIA DE SOUZA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, 
nascido em Ibicuí - BA, aos 12/11/1987, residente em Embu das Artes - SP, filho de ANTÔNIO DE JESUS PINHO e de 
TEREZINHA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON HENRIQUE FRANCISCO DAMASCENA  e ELISÂNGELA SILVA FRANCISCO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSEMAR ANTONIO DAMASCENA  e de MARILZA FRANCISCO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
aux. de cozinha , nascido em DIADEMA - SP, aos 13/10/1979, residente em Diadema - SP, filho de AMARO MANUEL 
FRANCISCO  e de ANUNCIADA ZULMIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPPE DE SOUZA AQUINO e RAUENIA PIRES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 15/06/1988, residente em Diadema - SP, filho de JEFFERSON PEREIRA DE 
AQUINO e de ELIANA MARIA DE SOUZA AQUINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, atendente , nascido 
em CATOLÉ DO ROCHA - PB, aos 13/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO PIRES DE OLIVEIRA  e 
de MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO DIAS DOS SANTOS e ANDREA SOUZA SALES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de DERMEVAL DIAS DOS 
SANTOS e de NEUZA FURTUNATO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeira, 
nascido em Ouriçangas - BA, aos 07/05/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO CARLOS DE SALES e de MARIA 
DA GLORIA SOUZA SALES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS PEREIRA GONÇALVES e ELISANGELA CONCEIÇÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Palmares - PE, aos 25/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JERONIMO 
PEREIRA GONÇALVES e de EUSENIA MARIA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA e de 
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON GEORGINO REIS e LUANA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, mecanico de autos, nascido em Diadema - SP, aos 11/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO 
FLORENTINO DOS REIS e de NENEZILDA GEORGINO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controladora de acesso, nascido em Mauá - SP, aos 19/06/1989, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO WILSON 
ALVES e de MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID DOS SANTOS PEREIRA e LETÍCIA EUGÊNIA LOPES FARIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de produção, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 18/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ZULEIDE DOS SANTOS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente fiscal, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 05/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR LOPES FARIA e de MARISE 
EUGÊNIA DE FARIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO VENTURA DA SILVA e WEVELLYN DOS SANTOS TOMÉ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Contador, nascido em Sao Paulo, aos 04/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON JOSE DA SILVA 
e de SILVANA VENTURA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Pedagoga, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 10/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO DE PAULA TOMÉ e de MARIA DE LOURDES DOS 
SANTOS TOMÉ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON DE SOUZA BORGES e ELIANE ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de atendimento, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
LACERDA BORGES e de MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operadora de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 10/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RIBEIRO DOS SANTOS e de ELISABETH ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ CORCINO DA SILVA e FABIANA AMANCIO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de condomínio, nascido em Itanhomi - MG, aos 11/04/1985, residente em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO CORCINO 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA DE SÁ SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente comunitária 
de saúde, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1980, residente em Diadema - SP, filho de OLGA AMANCIO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE MARTINS CESARIO e FABIANA MOREIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Diadema - SP, aos 04/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ADENILSON CESARIO 
ESTEVÃO e de ANDREIA APARECIDA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em Diadema - SP, aos 07/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO ROCHA SILVA e de LUZIA 
MOREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL POWELL DE MELLO SILVA e AYANE DE FRANÇA CAMPOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Empresário, nascido em Sao Paulo, aos 17/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de TARCISIO POWELL 
ROSSITER DA SILVA e de ANGELICA DE MELLO MIRAZI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Fisioterapeuta, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DE CAMPOS e de 
IRAILCE APARECIDA DE FRANCA CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO RIBEIRO DIAS e ELIZANA COSTA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal de 
caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS RIBEIRO DIAS e de 
MARIA DE LOURDES PERA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em 
Diadema - SP, aos 31/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO ALVES DA SILVA FILHO e de MARIA DO 
SOCORRO DA COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DE SALES MACEDO ARAUJO e MIRANILDA PAULINO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em Serrolândia - BA, aos 29/01/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de ACETIDES 
AVELINO DE ARAUJO e de ANA MACEDO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de 
enfermagem, nascido em Prata - PB, aos 18/09/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ALUIZIO IZIDORO DA COSTA 
e de MIRACI PAULINO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILSON ALVES OLIVEIRA e MADIAN RODRIGUES DE FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Padeiro, nascido em São Sebastiao do Umbuzeiro- PB, aos 06/07/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO LUDO DE OLIVEIRA e de JOSEFA ALFREDO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Psicologa, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 21/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL CANDIDO 
DE FREITAS e de MARIA IRAN RODRIGUES DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HÉCTOR DA SILVA e PÂMELA MENDES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de RH, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de CARLOS JOSE DA 
SILVA e de JULINA ANGÉLICA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Santo André - SP, aos 27/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISABETE MENDES DE OLIVEIRA e 
de ELIAS 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 março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS JOSÉ DE SOUSA SANTOS e LILIANE VIRGULINO BARBALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ferramenteiro, nascido em Diadema - SP, aos 07/11/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
SANTANA DOS SANTOS e de JOANA MARIA DE SOUSA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GESSI VILITA BARBALHO e de DINALVA VIRGULINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE TADEU DA SILVA e ZELIA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de TI, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO TADEU DA SILVA e 
de ROSA FASSÃO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo 
- SP, aos 19/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ VIEIRA DO NASCIMENTO e de JANDIRA RIBEIRO 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE DUARTE DE SOUZA e NATALIA FOGAÇA FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/02/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOEL DUARTE DE SOUZA e 
de FRANCISCA ALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgiã dentista, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/06/1993, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de EDVAL FARIAS 
BEZERRA e de HELENA FOGAÇA DE SOUSA FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME GEORGE DA COSTA e JARDINA SILVA SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
educador físico, nascido em Caieiras - SP, aos 01/04/1992, residente em Caieiras - SP, filho de ADILSON MOREIRA DA 
COSTA e de VIRGINIA HELENA DE GODOI DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NERY 
DE SANTANA e de SENIRA DOS SANTOS SILVA DE SANTANA; 
 
 
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, 16 de março de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


