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Ano 30 - Nº 4798- São Paulo, Terça-feira, 14 de setembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DIAS PEREIRA e LEIDIANE SILVA DE MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenador de suporte técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARRILHO DE MÉLO PEREIRA e de ANTONIA FERREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SILVINO DE 
MORAIS e de MARIZETE ROSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO JEFFERSON AGUIAR e MIKAELLE LEANDRO MENINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Santo André - SP, aos 07/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERONCIO 
XIMENES AGUIAR e de VALDENI ALCANTARA DE AGUIAR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO MENINO LEITE 
e de DAMIANA LEANDRO DA SILVA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IBRAHIM MOHAMAD MAJZOUB e LADJANE ALEXANDRE DE LIMA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MOHAMAD IBRAHIM MAJZOUB e de FATIMA DIB MAJZOUB; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente 
de loja, nascido em Jaboatão - PE, aos 28/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALEXANDRE DA 
SILVA e de EUNICE NESTOR DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO SALES DOS SANTOS e LUANA BARRETO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cinegrafista, nascido em Suzano - SP, aos 17/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON DO NASCIMENTO 
SANTOS e de MARIA JOSE SALES GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de ISAEL MELO SOUZA e de LUCILENE DA SILVA 
BARRETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAUL PEREIRA GOMES e JESSICA JENIFFER SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 29/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de ADAUTO ADELMIR 
GOMES e de FATIMA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de farmacia, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1991, residente em Diadema - SP, filho de JURANDIR SILVA SANTOS e de 
JOANITA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JADSON ROSA DOS SANTOS e AMANDA BEATRIZ ROCHA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em Penedo - AL, aos 09/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de WALMIR DOS 
SANTOS e de MARIA DOS PRAZARES MENEZES ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 06/08/2001, residente em Diadema - SP, filho de OLDAIR JOSÉ ALMEIDA DA SILVA e de 
FERNANDA DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS FERNANDO RODRIGUES  e IZABEL DE ANDRADE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, agente de organização escolar , nascido em ITAPORANGA  - SP, aos 15/12/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEDNEIA DE CASTRO RODRIGUES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, administradora de 
empresas , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO ALGEMIRO ALVES 
e de MARIA JOSÉ DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINÍCIUS DA CUNHA CORREIA e LAÍS BARBOSA AZEVEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FERNANDO CORREIA e de SILVINA DOURADO DA CUNHA CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nutricionista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDIVALDO TOBIAS DE AZEVEDO e de CONCEIÇÃO APARECIDA BARBOSA DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELVIS SCARIOT e NATHÁLIA  CARUSO FERREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, analista 
financeiro , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de DIRCEU SCARIOT e de 
SIRLEI FRUSCALSO SCARIOT; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, arquiteta , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO LOPRETO FERREIRA  e 
de CLAUDIA CARUSO FERREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO PAULINO FERREIRA  e MARCILENE DA SILVA LOURENÇO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, pintor , nascido em OSASCO - SP, aos 19/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de GABRIEL PAULINO 
FERREIRA e de MARIA LUCIA FERREIRA FEITOSA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de 
enfermagem, nascido em GARANHUNS - PE, aos 18/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
LOURENÇO  DA SILVA  e de MARIA APARECIDA DA SILVA LOURENÇO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHELL ANDRADE MELO e ALINE COELHO GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
programador cnc, nascido em MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE, aos 01/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL VIEIRA DE MELO e de MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO 
GONÇALVES e de LEONICE VICENTINA COELHO GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADOGIVAL DE JESUS e HAIDEI EMILIA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, 
nascido em CAMPO DO BRITO - SE, aos 27/12/1942, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL APRIGIO DE JESUS 
e de MARIA JOSÉ DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentada, nascido em CENTRAL - 
BA, aos 22/09/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE MARTINS DE SOUZA e de MARIA EMILIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENIS VINICIUS DO AMARAL FARIA e RAIANE KELLY LIMA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, advogado, nascido em Taubaté - SP, aos 03/01/1986, residente em Diadema - SP, filho de ARIOSVALDO DE 
FARIA e de CARMEN LUCIA DO AMARAL FARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/06/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e de 
MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISRAEL DA SILVA SANTOS e JAQUELINE LIMA DA SILVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1986, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA HELENA DA SILVA MIRANDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista contábil, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1992, residente em Diadema - SP, filho de EDSON SOARES DA 
SILVEIRA e de JOANICE DE LIMA DA SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROMULO SILVIO GOMES ALMEIDA SANTOS e FERNANDA ALVES GUIDELI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 18/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de ROMANO 
ALMEIDA SANTOS e de SILVIA REGINA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
imobilização, nascido em Diadema - SP, aos 16/08/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS CARDOSO 
GUIDELI e de ADAILDA ALVES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS RODRIGUES PIMENTEL e CASSIANA FERNANDA FAUSTINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, musico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
EVERALDO DE SOUSA PIMENTEL e de YOLANDA RODRIGUES DA SILVA PIMENTEL; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de secretária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/11/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de SILAS PEREIRA DA SILVA e de MARLI FAUSTINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABIDIEL ALVES DE OLIVEIRA  e RAQUEL YUMI BARBOSA YAZAKI , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, pedreiro, nascido em TEÓFILO OTONI - MG, aos 25/05/1981, residente em Diadema - SP, filho de PETRONILIO 
DE SOUZA OLIVEIRA  e de ANELITA ALVES DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, costureira 
, nascido em Teófilo Otoni - MG, aos 10/03/1989, residente em Diadema - SP, filho de ADHEMAR SADAO YAZAKI  e de 
EVA BARBOSA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO TORQUATO DA SILVA  e MARLY ALVES BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, vigilante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIA 
TORQUATO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em Cabo de 
Santo Agostinho - PE, aos 14/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS RODRIGUES BARBOSA e de 
LAUDICEIA DO CARMO ALVES BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO FELIZARDO DA SILVA e LUANA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em Caruaru - PE, aos 08/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO FELIZARDO DA 
SILVA e de MARIA DAS NEVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, nascido em 
Diadema - SP, aos 03/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO DE MELO DA SILVA e de MARIA DE 
LOURDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICAEL FERREIRA MOTA e DAMILES LIMA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Conceição do Coité - BA, aos 14/09/1999, residente em Diadema - SP, filho de FLÁVIO DA SILVA 
MOTA e de MARILETE LIMA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Conceição do Coité - BA, aos 31/01/2001, residente em Diadema - SP, filho de DANIEL BRAGA RODRIGUES e de 
MIRALVA PASTOR LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO PIAZZA e DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/1974, residente em Diadema - SP, filho de ORLANDO PIAZZA e 
de LUZIA MARIA PIAZZA; e a pretendente:  nacionalidade  brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São 
Paulo - SP, aos 18/02/1982, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO BERNADINO DO NASCIMENTO e de MARIA 
JOSÉ DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTÁVIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO e EVELIN GOMES DO PRADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em Tupã - SP, aos 13/01/1954, residente em Diadema - SP, filho de OTÁVIO DE 
OLIVEIRA PINTO e de TEREZA SIMIONI PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, funcionária pública, 
nascido em Corumbá - MS, aos 05/07/1964, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GOMES DO PRADO e de 
JOANA DA SILVA PRADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA ARAUJO e CRISTIANA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 22/01/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de VICENTE DA SILVA ARAUJO e de ROCILEUDA RODRIGUES TEIXEIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1981, residente em Diadema - SP, filho de JOALDO 
PEREIRA e de SHIRLEY DA SILVA TIZOCO PEREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO MARQUES DE OLIVEIRA  e HOSANA MAYARA DE OLIVEIRA SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, repositor , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDERVAL REIS DE OLIVEIRA  e de INGRID CRISTINE SILVA MARQUES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, op. de caixa , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DENIS 
EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA  e de CLEONICE DE JESUS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HÉLIO LIMA DA SILVA e LAUDINÉIA LINO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1989, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO RIBEIRO DA 
SILVA e de VERA LUCIA LIMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de CLEUZA LINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURO WALKER CANDIDO DA SILVA e CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1980, residente em Diadema - SP, filho de LAURO 
LUZO DA SILVA e de ZELIA CANDIDA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, 
nascido em Juara - MT, aos 24/08/1985, residente em Diadema - SP, filho de ALOISIO PEDRO DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA ROCHA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE ERONILDO ALVES DA SILVA e ELIZANGELA FLORIANA COELHO , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposetado, nascido em Ibateguara - AL, aos 05/09/1953, residente em Diadema - SP, filho de 
MANOEL ALVES DA SILVA e de MARINA MARIA DO ESPIRITO SANTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, doméstica, nascido em Pindaí - BA, aos 17/03/1981, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL SALVADOR 
COELHO e de MARIA FLORIANA DE CARVALHO COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVANDRO COSTA DOS SANTOS e THAÍS MILENA ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
administrador, nascido em SALVADOR - BA, aos 28/09/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DOS 
SANTOS e de DELZA COSTA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica bancaria, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 16/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de CAMILO PRIMO DE ALMEIDA e de 
ELIZABETH EVANGELISTA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA e LUCIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pintor, nascido em Senador Pompeu - CE, aos 03/10/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
SOARES DA SILVA e de RAIMUNDA GOMES SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
administrativa, nascido em Viçosa- AL, aos 01/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA AMRGARIDA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO RODOLFO LOPES DE OLIVEIRA e VILMA GOMES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, oficial de manutenção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JONIVAL BATISTA DE OLIVEIRA e de ELISABETE LOPES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDSON APARECIDO DA SILVA e de JANILDES GOMES DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARLINDO GOMES DE FREITAS e ANTONIA CILENE VITORIANO DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em Säo Paulo - SP, aos 20/03/1971, residente em Diadema - SP, filho de 
RAIMUNDO GOMES DE FREITAS e de MARIA DAS MERCÊS GOMES DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 08/08/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
DOTE DE LIMA e de TEREZINHA VITORIANO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO ARAUJO MARINHO e TÁBATA COELHO DE PAULA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO MARINHO e 
de AUDECI CASSIMIRO DE SOUZA ARAUJO MARINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VILSON ROGÉRIO DE PAULA e de 
MARIA JULIA COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EUFLAUSIO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO e FATIMA APARECIDA GABRIEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de produção, nascido em Olho D´Água das Flores - AL, aos 05/02/1972, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e de BEATRIZ MARIA DOS SANTOS PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/10/1971, 
residente em Diadema - SP, filho de HONORIO GABRIEL e de DIVINA MARIA GABRIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HELIO HAYATO HIWATASHI e MÁRCIA MITSUKO PEREIRA GUIMARÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Médico, nascido em São Paulo - SP, aos 22/06/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de 
YASUHIRO HIWATASHI e de TOSHIKO HIWATASHI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresária, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de CASEMIRO PEREIRA GUIMARÃES  e 
de ELIZA SACHIKA GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021.

 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARTHUR YOSHIO UETA e MARINA LIMA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultor de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1990, residente em Diadema - SP, filho de SACHIO UETA e 
de SUELY UETA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de sistemas, nascido em São Paulo - SP, 
aos 13/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA e de HOSIANA LIMA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO ÉVERTON VENTURA FERREIRA e EDUARDA LOBO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador II, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA e de NEIDE DE JESUS VENTURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de embalagem, nascido em Diadema - SP, aos 05/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de ELIANE LOBO 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE LIMA LEITE e CAROLINA ALVES FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
produção, nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/2000, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ LUIZ BEZERRA LEITE 
e de CINTIA MACEDO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de RH, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 26/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de CAETANO ANTONIO DE FREITAS e de MARIA 
JOSE ALVES FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILDEVAN VICENTE MARTINS e ELIZETE FRANCISCA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Iraquara - BA, aos 23/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO VICENTE 
MARTINS e de ANITA ROSA MARTINHA; e a pretendente: , solteiro, operadora de máquina, nascido em Iraquara - BA, aos 
25/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de EUCLIDES SOUSA SANTOS e de ZENILTA FRANCISCA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PABLO HENRIQUE SILVA SANTOS e THAÍS LOPEZ SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de GILBERTO 
DE JESUS SANTOS e de LUCIANE DE VASCONCELOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/12/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
ANDERSON ALMEIDA SANTOS e de RENATA LOPEZ ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO RICARDO DA SILVA e ALESSANDRA BENJAMIM FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, lider de masseiro, nascido em Picos - PI, aos 14/10/1986, residente em Diadema - SP, filho de ISABEL MARIA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, acessora de vendas, nascido em CATOLÉ DO ROCHA - PB, 
aos 26/04/1989, residente em Diadema - SP, filho de IRINALDO FERREIRA FRANCELINO e de MARIA DALVA 
BENJAMIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALISSON MENEZES DE SOUZA e DANILA VENANCIO MACHADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 15/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON 
SILVA DE SOUZA e de JACIARA MENEZES SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 19/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de NILO MACHADO e de 
MARIA SUELI VENANCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN PIRES ALVES e SAMANTHA DE MORAIS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultor 
de negócios, nascido em Diadema - SP, aos 01/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de GILBERTO FELIPE ALVES e 
de EDINALVA PIRES DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/04/1992, residente em Diadema - SP, filho de NADILSON JUSTINO DA SILVA e de IZABEL RIBEIRO 
DE MORAIS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS BOTELHO SOUZA e KELLY CRISTINA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de pintor, nascido em Diadema - SP, aos 27/11/1998, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
FAUSTINO NETO DE SOUZA e de ALEXANDRA MARQUES BOTELHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 24/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
GOMES e de SUELI FERREIRA DE ARAUJO GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO PRADO DE OLIVEIRA e ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, montador, nascido em São Paulo - SP, aos 27/09/1979, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MARIANO 
MARQUES DE OLIVEIRA e de OLGA DO PRADO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PERMINIO DE 
SOUSA e de MARIA AUREA CARVALHO RODRIGUES SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO GOMES DA SILVA e MARIA SULIANE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de centro de usinagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/09/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de ARNALDO GASPAR DA SILVA e de EVA GOMES NETA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de RH, nascido em Catarina - CE, aos 12/07/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSE MARIA ALVES e de 
MARIA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DA SILVA SANTOS e SAFIRA MIRANDA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMANDO 
SEVERINO DOS SANTOS e de ROSELITA SANTANA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MOISES 
MIRANDA DE OLIVEIRA e de GIOVANA MARIA DA SILVA GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DHIEGO MORENO DE ASSIS e THALITA NOVAES RICARTE , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico logistica, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 10/07/1988, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS 
GONÇALVES DE ASSIS e de ELIANA MORENO DE LIMA DE ASSIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDILÂNIO 
PEREIRA ALVES RICARTE e de ANATIVA SOUZA DE NOVAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONNHY MARCIANO  e FABIANA ALVES BEDUTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
mecatronica, nascido em São Paulo - SP, aos 16/07/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONIAS MARCIANO e 
de QUITÉRIA ALEXANDRE MARCIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativa, 
nascido em Santo André - SP, aos 30/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO APARECIDO BEDUTI e de 
CLEONICE ALVES BEDUTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR FIRMINO COSTA e DEISE DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON 
SOUZA COSTA e de MARLY FIRMINO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO VIRGILINO DA 
SILVA e de RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ ALBERTO DOS ANJOS DE SANTANA e NAIARA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecanico, nascido em SALVADOR - BA, aos 24/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO FERREIRA DE SANTANA e de EZILDA JESUS DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cuidadora, nascido em Diadema - SP, aos 11/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de ROSINEI GOMES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVYDE ALVES DE OLIVEIRA e MARISA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Floriano - PI, aos 17/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de LUÍS ROCHA DE 
OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de cobrança, nascido em São Paulo - SP, aos 15/12/1985, residente em Diadema - SP, filho de ADEMIR SOUSA SANTOS 
e de VILMA DOS SANTOS SILVA; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema- SP, 14 de setembro de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


