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Ano 30 - Nº 4774 - São Paulo, Terça- feira, 20 de julho de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL COELHO VIEIRA DOS SANTOS e LUIZA CAROLINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SERGIO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS e de ANA MARIA DA SILVA COELHO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista de drogaria, nascido em Diadema - SP, aos 
20/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ JOSÉ DOS SANTOS e de TERESA CARDOSO DE 
SÁ DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM PEREIRA CORNACHIONE e ISABELE CRISTINA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
05/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SERGIO ALEXANDRINO CORNACHIONE e de 
DAURINETE CECILIA PEREIRA CORNACHIONE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em GARANHUNS - PE, aos 03/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FRANCISCO SANTOS e de MARIA VERENE DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIO FELIPE COSTA LIMA e BRUNA MARINA PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA - SP, aos 27/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALEXANDRE BARBOZA DE LIMA e de ROSENEIDE PINTO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, promotora de vendas , nascido em SENHOR DO BONFIM - BA, aos 20/03/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEREIRA DE SOUZA e de ROSINALVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NAHOTO OLIVEIRA DA SILVA  e FERNANDA THAIS DA SILVA DIAS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, cozinheiro , nascido em LEOPOLDINA - MG, aos 09/05/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA  e de MARIA  APARECIDA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo , nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 07/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MEIRELES DIAS  e de MARIA 
MARCIONEIDE DA SILVA DIAS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDELSON SILVA SOUZA e BIANCA COSTA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, marceneiro, nascido em Seabra - BA, aos 30/01/1987, residente em Diadema - SP, filho de JAIR 
PEDRO DE SOUZA e de MARINALVA GASPAR DA SILVA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/04/2002, residente em Diadema - 
SP, filho de EDVAM RODRIGUES BARBOSA e de MARIA APARECIDA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 

 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON DE MATOS MOREIRA JUNIOR e LUANA SANTOS FERREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 28/05/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAILSON DE MATOS MOREIRA e de PATRICIA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, autonoma , nascido em Diadema - SP, aos 28/07/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALMIR FERREIRA DE SOUZA e de GERLANDIA DOS SANTOS PEREIRA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA e FRANCIELI PRISCILA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em IPOJUCA - PE, aos 18/08/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AMARO JOSÉ DA SILVA e de ROSILENE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/08/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WALMIR FRANCISCO DOS SANTOS e de ROSALIA ISABEL DOS SANTOS 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO DA SILVA COSTA e GENIVALDA MIRANDA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de maquinas, nascido em Conceição do Coité - BA, aos 24/07/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ORLANDO CORDEIRO COSTA e de MARIA DALVA DA SILVA COSTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositora, nascido em Conceição do Coité - BA, aos 
15/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JUNQUEIRA LIMA e de MARIA DA SILVA 
MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON RIBEIRO ROSA e BRUNA DANINI DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

solteiro, chapeiro , nascido em PONTE NOVA - MG, aos 27/03/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
AGOSTINHO  SINÉSIO ROSA  e de MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/09/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de LEONICE APARECIDA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEBERT FABRICIO CULLER e GRAZIELA FERNANDES DE CAMARGO CALDAS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, biólogo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 04/06/1984, residente em 
Santo André - SP, filho de HUMBERTO VICENTE CULLER e de ELZA MUCCIARELLI CULLER; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/01/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de FABIO CINTRA DA SILVA CALDAS e de ANA ISABEL FERNANDES 
FLEURY DE CAMARGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO VALDIAEL DA SILVA e CELIA NEVES STOFEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, operador de empilhadeira, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/02/1987, residente em Diadema - 
SP, filho de OJENOR VALDIAEL DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em Conceição de Ipanema - MG, aos 
20/01/1975, residente em Diadema - SP, filho de LEVI NEIVA STOFEL e de NEUZA NEVES STOFEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO OZENILDO DOS SANTOS SILVA e TANIA REGINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em AREIA - PB, aos 10/04/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE LUIZ DA SILVA e de MAURICIA ARAUJO DOS SANTOS SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DUQUE DE CAXIAS - RJ, aos 05/01/1966, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO AUTRAN DE OLIVEIRA e de FRANCISCA OLIVEIRA 
LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL LIMA PESSÔA  e MARIZA APARECIDA MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, feirante, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de CLOVIS 
FÉLIX PESSÔA e de ISABEL LIMA PESSÔA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MOREIRA FILHO e 
de MARIA APARECIDA BARBOZA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON ANDRÉ DA SILVA e NÚBIA PATRIARCA OCTAVIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, garçom, nascido em Maceió - AL, aos 05/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDINEIDE ANDRÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, veterinaria, nascido em 
São Paulo - SP, aos 10/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON OCTAVIANO e de 
ROSIMARY APARECIDA PATRIARCA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS e KEISE ROCHA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, açougueiro, nascido em ARAPIRACA - AL, aos 02/02/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LAERCIO CAVALCANTE e de MATILDES CAVALCANTE DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente comercial, nascido em GUARUJÁ - SP, aos 06/08/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MILTON DE SOUZA SANTOS e de MARIA PEREIRA VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JERSON PEREIRA ALVES e CAMILA DE OLIVEIRA COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO ALVES DA SILVA e de MARIA DE LOURDES PEREIRA FILHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/07/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MOACYR SOUZA COELHO e de MARTA DE OLIVEIRA COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERSON SENA ARCANJO e SIDCLÉIA DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em Serrinha - BA, aos 25/01/1967, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE MIGUEL ARCANJO e de ANA SENA ARCANJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em ARAPIRACA - AL, aos 06/11/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JERONIMO e de DIJANIRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATÃ SILVA QUINTAES e ANA GRAZIELA MATIAS CAVALCANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, atendente de loja, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 15/08/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NEWTON QUINTAES e de SANDRA CRISTINA DA SILVA QUINTAES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em MACEIÓ - AL, aos 08/03/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANA LEA MATIAS CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILSON LISBOA DE SOUZA e MARIA ZENIL RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, motorista, nascido em Säo Bernardo do Campo - SP, aos 08/02/1969, residente em Diadema - SP, 
filho de EURIDES SILVEIRA LISBOA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido 
em MIRANDA - MS, aos 27/10/1958, residente em Diadema - SP, filho de JOVENTINA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL LUIZ JOSÉ DE LIMA  e JESSICA APARECIDA DE PAULA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , divorciado, analista de sistemas , nascido em São PAULO - SP, aos 23/04/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DE LIMA e de VALERIA CRISTINA COELHO DE LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, arquiteta , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 30/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM CAMPOS  DE PAULA e de MARIA 
LUCIANA BERNARDINO DE PAULA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA DIAS , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, controlador de acesso, nascido em Satiro Dias - BA, aos 16/04/1967, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA e de ISAURA BARBOSA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, diarista , nascido em RAUL SOARES - MG, aos 11/05/1962, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARTINS DIAS  e de ISAURA MARIA DE JESUS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA e PAULINA PIEDADE DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em Diadema - SP, aos 25/01/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDERO GOMES DA SILVA e de JOSEFA BARBOSA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Vera Cruz - BA, aos 19/10/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO DA SILVA e de JACIRA SERAFIM DA SILVA E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON LUIS DOS SANTOS FERREIRA e BARBARA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 07/11/1993, residente em Diadema - SP, filho de LUIS CARLOS FERREIRA e de DARCI MARIA DOS 
SANTOS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/05/1994, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
DENILSON DOS SANTOS e de ANDREIA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER SANTANA e VANESSA REGINA EUZEBIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/08/1988, residente em Diadema - SP, filho de ADÃO 
BORGES DE SANTANA e de MARIA DA GLORIA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, fisioterapeuta, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/12/1985, residente em São Paulo - SP, filho de 
GERALDO FRANCISCO EUZEBIO e de NERLI MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO CÉLIO DE SOUSA e PATRÍCIA MALAQUIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/03/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de OSVALDO SOARES DE SOUSA e de OTACILIA FERNANDES DE SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em ITABUNA - BA, aos 05/07/1977, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE MALAQUIAS FILHO e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICHARD VALERIO LOPES  e LUANA VIANA BARBOSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, autônomo , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 13/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
APARECIDO NOGUEIRA LOPES  e de DAISY LUCIANA VALERIO ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. administrativo , nascido em TANGARÁ DA SERRA - MT, aos 26/01/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIS BARBOSA  e de ROSILAINA VIANA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO LUIZ DELGADO NETO e FERNANDA APARECIDA DE JESUS ARAUJO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, musico, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/06/1969, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JULIO LUIZ DELGADO e de ALAIDE DE JESUS DELGADO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 10/08/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FIDELIS DE JESUS ARAUJO e de MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR OLIVEIRA FELIX e LÉIA SANTOS SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar tecnico, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO VICENTE FELIX e de NOEMIA SOARES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/12/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DAVID SANTANA e de JUSELIA COSTA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO AMARAL BASTOS e JULIANE ARAUJO NEGRINE MARQUES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - SP, aos 25/06/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de EVANGIVALDO DE ALMEIDA BASTOS e de DINITA AMARAL DE 
ALMEIDA BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente de atendimento, nascido 
em São Paulo - SP, aos 07/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de SIDNEI NEGRINE MARQUES DE 
OLIVEIRA e de FRANCISCA GERALDA ARAUJO LAURENCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAUL VIEIRA ARAUJO e JESSICA DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1989, residente em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, filho de NIVALDO NEVES DE ARAUJO e de MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO DE SOUZA e de MARIA LUCIA DA SILVA 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENILSON LOPES DO NASCIMENTO e KAROLINE QUERINO DE ABREU, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de bomba, nascido em Diadema - SP, aos 20/01/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO e de ELISABETE LOPES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 25/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON CAROLINO DE ABREU e de ROCILUCIA 
QUERINO DE ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYKON FERREIRA DE OLIVEIRA e MAYARA CRISTINA LEITE VIEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/2002, residente em São 
Paulo - SP, filho de AMAURI FERREIRA DE OLIVEIRA e de HELEM CRISTINA MIRANDA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/2003, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO ANTONIO VIEIRA e de FABIANA LEITE DE GODOI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO  FRANCISCO DA SILVA  e ANNA KAROLYNE SILVA NASCIMENTO , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, analista de manutenção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/06/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de JORGE FRANCISCO DA SILVA  e de MARIA ROSA DO NASCIMENTO 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, enfermeira , nascido em OSASCO - SP, aos 
20/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de ALUIZIO DO NASCIMENTO  e de MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICHARD SOUZA SANTANA DE JESUS  e GIOVANNA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, op. de empilhadeira , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/04/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDIELSON SANTANA DE JESUS  e de VERA LUCIA DE SOUZA 
SANTANA DE JESUS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em São Bernardo 
Do Campo - SP, aos 04/06/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO BRITO DE SOUZA e de 
SOLINEIDE DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR LAIA DE OLIVEIRA e MÔNICA LIMA MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, operador de telemarketing, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/09/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de DANIEL CABRAL DE OLIVEIRA e de ROSANA DE CASSIA DE LAIA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/10/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL LIMA DE MATOS NETO e de MARIA IVANDA LIMA MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANDRO TAVARES DA SILVA e PAOLA REGINA PERES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO TAVARES DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em MAUÁ - SP, aos 09/01/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILSON JOSE DA SILVA e de SIMONE PERES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEBER DE CARVALHO FERNANDES COSTA e BEATRIZ ALVES LIMA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/08/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER FERNANDES COSTA e de SANDRA REGINA DE 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 21/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSE MARCOS MARTINS DE LIMA 
e de NILZETE ALVES PEREIRA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO HENRIQUE BRAULIO DE SOUSA e DAYANE PEREIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 09/07/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA e de KELLY CRISTINA DE SOUZA BRAULIO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
26/02/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE JESUS e de SOLANGE PEREIRA 
DA CRUZ DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDERSON DA SILVA GELANO e LUANA PESSOA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, servidor publico estadual, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
21/05/1985, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ADILSON DOS SANTOS GELANO e de VERONICA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, 
nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR PESSOA DE 
AZEVÊDO SILVA e de MARIA HELENA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAYQUE LEAL MOURA e AMANDA LEANDRO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Manobrista, nascido em Diadema - SP, aos 12/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL MESSIAS MOURA e de LUCINEIDE SOARES LEAL MOURA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileria, solteiro, Estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 24/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PAULO LEANDRO DA SILVA e de ELISANGELA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO DANTAS NOGUEIRA e ANA PAULA DE MELO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de CNC, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/03/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR RODRIGUES NOGUEIRA e de NEIRAMAGNA DANTAS 
NOGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em 
ARAPIRACA - AL, aos 25/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO VICENTE DA SILVA e de 
GENI FREITAS DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERICK FEITOSA e LAIS CRISTINA PERES VANI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

Ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZA MARINA FEITOSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de DIOGENES DA GLORIA 
VANI e de KATIA CRISTINA PERES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO e INDIANA FERREIRA GOMES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
13/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JERRY CANDIDO RIBEIRO e de LUCIMARA FRANCISCA 
DA SILVA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - 
SP, aos 15/06/2002, residente em DIadema - SP, filho de EUGÊNIO ROGÉRIO DE SOUSA GOMES e de 
RITA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JANAILSON FRANCISCO DA SILVA e CLARINE OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Operador de máquina, nascido em Belém de Maria - PE, aos 22/11/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO JUVÊNCIO DA SILVA e de HEROTILDE HELENA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, 
aos 06/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ADINALDO PEREIRA DOS SANTOS e de ROSILENE 
OLIVEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO NATANAEL BELO FERREIRA e JOANA DÁRC GOMES FERREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/11/1978, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA VALÉRIO e de MARIA APARECIDA BELO FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de maquina, nascido em MONTEIRO - PB, aos 
20/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO SOUSA FERREIRA e de MARIA DE FÁTIMA 
GOMES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRE LUIS NUNES MARTINS e ANAÍRA DE LIMA QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de maquinas, nascido em Santos - SP, aos 01/01/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JANAINA NUNES MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de 
enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 10/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ALVARO 
BARRETO QUEIROZ e de CREMILDA MARIA DE LIMA QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  20  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON CORREA AVELAR e ANA PAULA DE JESUS SARTORI, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Assistente Administrativo, nascido em Santo Antônio do Amparo - MG, aos 07/06/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALVES DE AVELAR e de MARCIA CORREA AVELAR; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Biologa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SARTORI e de MARIVALDA DE JESUS 
SARTORI; 
 
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,  20  de julho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva 


