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Ano 30 - Nº 4735 - São Paulo, Terça- feira, 20 de abril de 2021 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATANAEL FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR e ALÉXIA DA SILVA ADÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barista, nascido em Maracanaú - CE, aos 09/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de NATANAEL FERREIRA 
DOS SANTOS e de FRANCISCA DO SOCORRO CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de ALEXANDRE ADÃO e de ANA LÚCIA DA 
SILVA ADÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PRISCILA SOUSA SANTOS e GLEICE KELLY VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
massoterapeuta, nascido em Diadema - SP, aos 05/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DE LIMA 
SANTOS FILHO e de MARIA DE LOURDES SOUSA AGUIAR SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultora de vendas, nascido em São Vicente - SP, aos 27/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MISAEL VIEIRA 
e de ROZILDA RODRIGUES VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYKON DOS SANTOS SILVA e THAYS DO CARMO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contador, nascido em Poá - SP, aos 24/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA 
e de MARIA CLEIA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 21/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ERMES PEREIRA SANTOS e de SONIA DO CARMO 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON LUIZ DA SILVA e ELIANE REGINA GARCIA PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
copeiro , nascido em Seropedica - RJ, aos 25/08/1991, residente em Diadema - SP, filho de VALDEMAR LUIS DA SILVA e 
de VALERIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/07/1985, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO MACHADO PAIVA e de MARIA 
ELISA GARCIA PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DE LIMA NASCIMENTO e ÉRIKA NUNES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, téc. 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 28/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
BERNARDO DO NASCIMENTO FILHO e de CARMELITA MARIA DE LIMA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, economiária, nascido em Diadema - SP, aos 09/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDILSON ALVES DA SILVA e de SANDRA MARIA NUNES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER DOS SANTOS e ALINE LAMBERTY MOREIRA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista de App, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
JOSE DOS SANTOS e de CLEUSA DA SILVA CRUZ SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ERIVAN MOREIRA CRUZ e de 
CATIA SIMONE PEREIRA LAMBERTY; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLAN SILVA MARQUES e NATHALIA ZIBORDI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
distribuição, nascido em Diadema - SP, aos 24/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARQUES e de 
ESTHER GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO DE ARAUJO ZIBORDI e de ROSANA CRUZ DOS 
SANTOS ZIBORDI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO DIAZ ROCHA e MELYNA ROMERO PRIETO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vistoriador, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON ALEXANDRE ROCHA e de 
DANIELA MAGALY DIAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 
02/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO ROMERO PRIETO e de MARILENE ALVES MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO FIRMINO DE SANTANA e ANDRÉIA MINERVINA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, metalúrgico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO 
FIRMINO DE SANTANA e de LOURDES SEVERINA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
biomédica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO 
MANOEL DA SILVA e de JOSEFA MINERVINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO ALVES GUIMARÃES e BRUNA NICOLINI MONTEIRO, sendo o pretendente: , solteiro, gerente de vendas, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 04/12/1983, residente em São Caetano do Sul - SP, filho de MARIA DE LOURDES 
DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de eventos, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/04/1989, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DONIZETE MONTEIRO e de ROSÂNGELA MARCIA NICOLINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO AMARAL MONARI e TALITA DUARTE LUCENA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ALMIR MONARI e de PATRICIA 
KARLA DO AMARAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROSILDO DA SILVA LUCENA e de SANDRA MARIA DUARTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABRÍCIO FELIPE FRANCO SILVA e MIKAELLE LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, garçon, nascido em Praia Grande - SP, aos 14/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR CORREIA DA 
SILVA e de SUMARA DE OLIVEIRA FRANCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 19/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO DA SILVA e de MIQUELINE LOPES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS FRÉDISON DA SILVA ARAÚJO e PAULA FRANCINETE DA SILVA MENESES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Xique-Xique - BA, aos 02/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CIDELCINA DA SILVA ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assist. administrativo, nascido em 
Recife - PE, aos 11/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDES FERREIRA DE MENESES e de MARIA DO 
CÉU DA SILVA MENESES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO MACEDO DE OLIVEIRA  e ALINE BEZERRA DA ROCHA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, engenheiro civil , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS 
JOSÉ DE OLIVEIRA  e de DENISE MELO DE MACEDO OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
professora , nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 17/02/1991, residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO 
CARVALHO DA ROCHA  e de ROSELIA BEZERRA DA ROCHA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHNATAN COSTA DE ALMEIDA e THAMIRES DA SILVA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 02/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA PAULA COSTA 
DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op. de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL AGOSTINHO MARTINS e de FRANCINARIA ROSENO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELI SOARES DA SILVA e MARILENE SEVERO GUILHERME, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
torneiro mecânico, nascido em Água Preta - PE, aos 14/06/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de ERONILDES SOARES 
DA SILVA e de LUCILA MARIA LINS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, caseira, nascido em 
Palmares - PE, aos 04/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO SEVERO GUILHERME e de MARIA HELENA 
GUILHERME; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO DE OLIVEIRA ANDRADE e BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aux. de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RONE 
CAETANO DE ANDRADE e de VIVIANE DE OLIVEIRA ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. 
de veterinária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS LAPORTA RODRIGUES e de TELMA DA SILVA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAYQUE LIMA OLIVA e MARCELA APARECIDA DA SILVA LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 01/04/2001, residente em Diadema - SP, filho de FABIO HELDES DE 
OLIVA e de ANA LUCIA MORAES LIMA OLIVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica em veterinaria, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de MARCELO LEITE DA SILVA e de ROSANA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIANS DA SILVA CAMPOS e VANESSA SÁ TELES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de 
irla, nascido em São Paulo - SP, aos 26/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUSA CAMPOS e de 
GICELIA MARIA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema 
- SP, aos 11/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA REGINA SÁ TELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMAR DE SOUSA MENDES e AMANDA PATRICIA SOUZA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade Brasileira, 
solteiro, Ajudante de Profissão, nascido em Picos - PI, aos 20/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIMAR 
ASSIS MENDES e de JOVANA CREUSA DE SOUSA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, 
Vendedora, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de FÁBIO 
GOMES DE LIMA e de PATRICIA SILVA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO FELIPE RIBEIRO e CAMILA FERNANDA DE MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO LEITE RIBEIRO 
e de VERA LUCIA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em DIADEMA - SP, aos 
09/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO LUCIO DE MORAES e de SANDRA MARIA DE MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DOS SANTOS AMBROSIO e LUANA SOUZA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de VANILDO AMBROSIO e 
de CLAUDIA CARDOSO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em IPIRÁ - 
BA, aos 13/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RAMOS DE JESUS e de ZELINA BARBOSA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO ELOI DA SILVA e AMANDA DE ALMEIDA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ELOI CAMPOS DA 
SILVA e de ROSANA TIMOTEO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIANE DE ALMEIDA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS OLIVEIRA BENEVIDES e SÂMARA ALMEIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIO RODRIGUES 
BENEVIDES e de FERNANDA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO JOSÉ DA SILVA e 
de SANDRA DE ALMEIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLAN GABRIEL DA SILVA REIS e ARIANE ANA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
AMAURI FELIZARDO DOS REIS e de MARTA DA SILVA REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 02/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE AQUINO PEREIRA e de 
CARMELITA ANA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENIS TAVANTE e MARIA ELIZABETE BERNARDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, tapeceiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/07/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM DIVINO 
TAVANTE e de ANA KENIS TAVANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, servente, nascido em Delmiro 
Gouveia - AL, aos 12/06/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de MÁRIO BERNARDO e de JACIRA BERNARDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS CARVALHO DE ASSIS e LARISSA XAVIER DA SILVA ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 06/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ APARECIDO FERREIRA DE ASSIS e de ROSEMERI LUZINETI DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 06/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
GENILSON JESUS ANDRADE e de RUTH XAVIER DA SILVA ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO BATISTA GONÇALVES e LUCILENE RODRIGUES SALUSTIANO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em Campinas - SP, aos 06/05/1950, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
GONÇALVES e de CARMEM RAPAGNE GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Água Preta - PE, aos 15/04/1965, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SALUSTIANO FILHO e de QUITERIA 
RODRIGUES SALUSTIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL CANEIJO DA SILVA e ÉVELLYN SILVA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, meio 
oficial de ferramenteiro, nascido em Diadema - SP, aos 18/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CANEIJO DA 
SILVA e de MARIA IMACULADA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 14/06/2000, residente em Diadema - SP, filho de LUDEMAR ROSA ARAUJO e de LAMARCIA DE ARAUJO DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS WULF e THAÍS LIMA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de KLAUS DIETER WULF e 
de MARGARETH ROSA LANDIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Ouro Fino - MG, aos 
28/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de NICERCIO JOSÉ DE SOUZA FILHO e de ZULEIDE DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS RODRIGUES TAVARES SILVEIRA e LIAMARA DE ARAÚJO SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comprador, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIRO 
TAVARES SILVEIRA e de MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em OEIRAS - PI, aos 08/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSE DE SOUSA e 
de IRISMAR DE ARAÚJO SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO LEONARDO PEREIRA e ANA CRISTINA DE ALCÂNTARA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de BALTAZAR 
EUGENIO PEREIRA e de MARIA APARECIDA VERGUEIRO DE DEUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Administradora de empresa, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 14/03/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
CELESTINO DE ALCANTARA e de MARGARIDA DOS ANJOS ALCANTARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO ROGERO DO NASCIMENTO e MÁRCIA MARIA DE ABREU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de recebimento, nascido em Urbano Santos - MA, aos 20/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO e de ANTONIA ROGERO DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em Cianorte - PR, aos 12/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSIAS COSTA DE ABREU e de JOANA AVIGO DE ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MAURO SANTOS DE JESUS e MARIA DA PAIXÃO COELHO AMORIM, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 23/12/1977, residente em Diadema - SP, filho de 
WALDEZ GOMES DE JESUS e de MARIA NEUZA SANTOS DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Técnica de enfermagem, nascido em Paulistana - PI, aos 09/04/1993, residente em Diadema - SP, filho de FAUSTINO 
COELHO AMORIM e de GILDETE MENDES COELHO AMORIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DÁRLEI PEREIRA DA SILVA e ADRIANA OLIVEIRA AMADOR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em CARINHANHA - BA, aos 16/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS RODRIGUES 
DA SILVA e de MARIA PEREIRA MAGALHÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 06/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS AMADOR DOS SANTOS e de 
ANAEUDES DE JESUS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERALDO DE CASTRO MORAES FILHO e ABIGAIL BARBOSA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
viúvo, encarregado de produção, nascido em Remanso - BA, aos 28/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ERALDO 
DE CASTRO MORAES e de DIOLINA LOPES BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleleira, 
nascido em Petrolina - PE, aos 19/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de OTONIEL BARBOSA DA SILVA e de 
MARILEUZA PEREIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADSON GABRIEL CARVALHO RODRIGUES e WISLA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de campo, nascido em São Luis - MA, aos 16/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
RODRIGUES e de MARIA DE NAZARÉ MENDES CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 07/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO RAMALHO 
DA SILVA e de ELZANI ALVES DE MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSEMAR GUIMARÃES DE SOUZA e TÁLITA APARECIDA MARCOLINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, businees partiner, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEREIRA 
DE SOUZA e de MARIA CRISTINA ANDRADE GUIMARÃES SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
conferente, nascido em Diadema - SP, aos 29/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SÉRGIO MARCOLINO e de 
MARIA APARECIDA MARCOLINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE ABREU BALBINO e CAMILA DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Musico, nascido em Diadema - SP, aos 13/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR CANDIDO BALBINO e 
de LINDINALVA MACEDO DE ABREU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 25/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON ARAUJO PEREIRA e de ENEIDA DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA e MAYARA ALVES FERREIRA SOBRAL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, produtor artistico, nascido em Diadema - SP, aos 03/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL MACENA DA SILVA e de IVA ALVES OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 09/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIZ SOBRAL e de 
MARCIA ALVES FERREIRA SOBRAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANI ORTIZ MOREIRA e JENNIFER PARKER DUARTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Autonômo, nascido em Mogi Guaçu - SP, aos 13/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA MOREIRA 
e de SILVANA ORTIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Pelotas - RS, aos 09/04/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSNI FURTADO DUARTE e de LÚCIA HELENA PARKER DUARTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO SERGIO FERNANDES e LENILZA ROSA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1972, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO FERNANDES e de 
CARMELITA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cuidadora, nascido em Diadema - SP, aos 
05/09/1973, residente em Diadema - SP, filho de EDITE ROSA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID BOTELHO DIAS PORTO e JOYCE BEATRIZ SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajudante de Montagem, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/11/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de ALEXANDRE DE SOUZA PORTO e de IRANI DE OLIVEIRA BOTELHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar de Caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
HELIO NUNES DA SILVA e de MADALENA MARTINS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDGAR FRANCO GUARNIERI e JUCELI JESUS MARIANO, sendo o pretendente: , solteiro, funileiro, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 28/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de HERMES GUARNIERI e de IVA 
GUILHERMINA GUARNIERI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de maquina, nascido em Tanhaçu 
- BA, aos 09/01/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ANOTNIO JOSÉ MARIANO e de ZILDA ROSA DE JESUS 
MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANSELMO DOS SANTOS ARAGÃO e LUANDECY DOS SANTOS SERTORIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, lider de lavagem, nascido em Souto Soares - BA, aos 07/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO FRANCISCO ARAGÃO e de GESSIONE ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 07/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACYR SERTORIO e de 
MARLENE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVALDO AMARO DA SILVA e IZENIR RIBEIRO DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Operador de guilhotina, nascido em Jaboatão - PE, aos 22/05/1962, residente em Diadema - SP, filho de JOSE AMARO DA 
SILVA e de JOSEFA ALVES BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Cabelereira, nascido em 
Mortugaba - BA, aos 27/08/1967, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL JOSÉ DA COSTA e de ALVINA RIBEIRO 
COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADAGBERTO FELICIO DA CONCEIÇÃO  e PATRICIA CHAGAS RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE 
ALOISIO DA CONCEIÇÃO  e de NILDA FELICIO DO NASCIMENTO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrativa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
SERGIO ASSIS RODRIGUES e de MIRIAM GOMES CHAGAS RODRIGUES; 
 
 
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, 20 de abril de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


