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Ano 30 - Nº 4711 - São Paulo, Terça- feira, 23 de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO CESAR LOPES e CLEUZA PEREIRA DA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motofrete, nascido em Pitanga - PR, aos 25/10/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEBASTIÃO LOPES FILHO 
e de TEREZINHA RODRIGUES LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido em 
Governador Valadares - MG, aos 07/04/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de TEODORO PEREIRA DA ROCHA e de 
MINERVINA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e LARISSA DA SILVA BARBARA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, programador de software, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 06/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RUBENS CELSO PEREIRA PURIFICAÇÃO e de MARILSA DOS SANTOS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO BARBARA e de CLEIDE DO CARMO SILVA BARBARA; 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDIOMAR SOUZA DE OLIVEIRA e  MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DA MATA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Nova Canaä - BA, aos 02/02/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de ANISIO 
SOUZA DE OLIVEIRA e de MARCELINA MOREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do graça, 
nascido em Licínio De Almeida - BA, aos 09/10/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de CUSTODIO RODRIGUES DA 
MATA e de BENEDITA FREIRE DA  MATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO PEREIRA BATISTA e GLÁUCIA STÉFFANE GABRIR FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - SP, aos 11/03/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de OSMAR FERREIRA BATISTA e de MARIA HELENA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de aumoxarifado, nascido em Diadema - SP, aos 26/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EUGENIO 
FERNANDES FILHO e de MIRIAM LIMA GABRIR FERNANDES; 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANK MAFRA DE AZEVEDO e VIVIANE DOS SANTOS GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 25/11/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERCIO 
MAURICIO DE AZEVEDO e de JANDIRA MAFRA DE AZEVEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO MARÇAL GOMES 
e de ZEILDA RAMOS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIO FERNANDO DE SOUZA e MARIANA CONCEIÇÃO DE ABREU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EUÉCIO DE 
SOUZA e de VERA LUCIA DE SOUZA; e a pretendente: , solteiro, gerente de negócios, nascido em Diadema - SP, aos 
20/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON APARECIDO RUAS DE ABREU e de JOSEFA VANEILDES DA 
CONCEIÇÃO DE ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HANAÃ FILYPE CARVALHO e PRISCILA KAROLINE LANAS DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 18/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS ANTONIO DE 
CARVALHO e de ALBANICE MARIA DE SANTANA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar adminitrativo, nascido em Santo André - SP, aos 06/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
VICENTE DE SOUSA e de RENATA ALVES LANAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO e JEMIMA LOURENÇO ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de empilhadeira, nascido em Moreno - PE, aos 17/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DE ASSIS SILVA e de ROSILDA MARIA SANTANA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO ALVES e 
de MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JECIEL DE SANTANA e ALMEZINA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, aos 20/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
JOAQUIM DE SANTANA e de MARIA CLEONICE DE ASSIS SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em JEQUIÉ - BA, aos 10/10/1973, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO SOUZA SILVA e de MARITA 
SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACKSON SOUZA MARTINS e MARCELA SORIANO AYRES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de AMILCAR RIBEIRO MARTINS 
e de MAIRA HELENA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de pesquisa, nascido em São 
Paulo - SP, aos 10/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO MARTINS AYRES e de ROSELI SORIANO DA 
SILVA AYRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO e JOSILEIDE SILVA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, grafico, nascido em ALMADINA - BA, aos 15/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
HENRIQUE DO NASCIMENTO e de MARIA EDNALVA ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, domestica, nascido em ALMADINA - BA, aos 11/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEVALDO ALVES 
SILVA e de MARIA FRANCISCA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN PEREIRA SILVA e MARIANE ALVES DE AZEVEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 31/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON ANTONIO DA SILVA 
e de EVANUSA PEREIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 10/08/2001, filho de WALTER FERREIRA DE AZEVEDO e de MARLENE ALVES ROCHA DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE COSTA ANDRADE e LARISSA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Santo André - SP, aos 10/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de VANDERLI 
RODRIGUES ANDRADE e de DIRCILENE COSTA ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Recife - PE, aos 14/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de LOURENÇO DE ALMEIDA e de 
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO CEZAR CERVI e FRANCISCA SANALBA OLIVEIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
torneiro vertical, nascido em Teixeiras - MG, aos 08/02/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ONOFRE THEOTONIO 
CERVI e de MARIA APARECIDA BHERING CERVI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente de saúde  
comunitária, nascido em Senador Pompeu - CE, aos 09/03/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANDRÉ 
LIMA FILHO e de MARIA DO CARMO OLIVEIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO CARLOS NUNES e MARIANA LINO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, auxiliar de 
produção, nascido em Neves Paulista - SP, aos 18/05/1970, residente em Diadema - SP, filho de JOSE NUNES e de 
CATHARINA DE SIQUEIRA NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Várzea, 
Município de Cedro - CE, aos 14/03/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONEL PEREIRA DOS SANTOS e de 
ESCOLÁSTICA LINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HIROAKI KOKUDAI e CRISTINA ELIZABETH FODOR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
engenheiro, nascido em Lucelia - SP, aos 07/06/1942, residente em DIADEMA - SP, filho de SHUNSAKU KOKUDAI e de KEI 
KOKUDAI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1969, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JULIU FODOR e de ANNA ALEXANDRE FODOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO VENANCIO DA SILVA e JÚCELLI ORTIZ DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 18/02/1994, residente em Diadema - SP, filho de CICERO CANUTO 
DA SILVA e de CLAUDIA MARIA VENANCIO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 13/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de LUIS CARLOS DE ARAUJO e de CRISLEIDE 
MARTINS ORTIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON CARLOS DA SILVA e ANA LUCIA RODRIGUES BASSI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
porteiro, nascido em Cubatão - SP, aos 08/06/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO MONTEIRO DA 
SILVA e de MARIA NILA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, pensionista, nascido em São Paulo - 
SP, aos 16/07/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON RODRIGUES e de ALDA MARIA MANGOLINO 
RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATÃ FERREIRA DE MELO e ANGELA COSTA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
tecnico de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DE 
MELO e de ELIENE FERREIRA DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de arrecadação, 
nascido em Diadema - SP, aos 28/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de UBIRAJARA DA SILVA ARAUJO e de 
JUCIARA COSTA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AILTON ARAUJO TEIXEIRA e KETLEN OLIVEIRA CRESCENCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente dos correios, nascido em Diadema - SP, aos 02/07/1986, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO ELOI TEIXEIRA 
e de MARIA LAURA ARAUJO TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de atendimento, nascido 
em São Paulo - SP, aos 26/12/1991, residente em Diadema - SP, filho de CELSO APARECIDO CRESCENCIO e de SHEILA 
REGINA DE OLIVEIRA CRESCENCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VINICIUS SILVA e INGRID PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Professor 
de Inglês, nascido em Diadema - SP, aos 15/07/1998, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO LUCIANO DA SILVA e 
de FRANCISCA FRANCILEIDE DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Recepcionista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 27/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DEILTON DA SILVA e de ROSANA PEREIRA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE RAUL DE BRITO SILVA e GABRIELA CAROLINE DE OLIVEIRA PICELLI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/04/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de FRANCISCA MARLENE BEZERRA DE BRITO SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
22/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS PICELLI e de NEIDE DIAS DE OLIVEIRA PICELLI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA e MAYELI ARAUJO SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 06/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS BATISTA 
DA SILVA e de ANALICE MARIA CARVALHO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em Diadema - SP, aos 06/02/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIONETO DA PAIXÃO SOUSA e de 
MISSELANGELA ARAUJO MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID SOUZA ARAUJO e ANIELE ALVES ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, 
AUTONOMO, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ JOSÉ DE ARAUJO 
FILHO e de VANUZIA CRISTINA DE SOUSA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, CONTROLADORA 
DE ACESSO, nascido em Boa Viagem - CE, aos 27/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ODAIR TOMAS ROCHA 
e de MARTA MARIA CARLOS ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUVENIL FERNANDES SOBRINHO e MARIA ANDREIA LUIZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em Itanhomi - MG, aos 13/05/1977, residente em Diadema - SP, filho de ABELIRIO 
FERNANDES e de NOEMIA ROSA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, costureira, nascido em 
Itanhomi - MG, aos 05/03/1980, residente em Diadema - SP, filho de MILTON SOARES DA SILVA e de SEBASTIANA LUIZA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR PIMENTA STEFANUTO e KARINE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, estagiario de 
investimentos, nascido em Araçatuba - SP, aos 21/03/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANTONIO 
STEFANUTO e de MARILENA DE SOUSA PIMENTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/11/1986, residente em Mauá - SP, filho de JOSÉ 
ROBERTO DE ARAUJO NETO e de VERA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDER JOSÉ PIMENTEL e MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em Itanhomi - MG, aos 08/06/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de GENÁRIO JOSÉ 
PIMENTEL e de IZORALDA DE JESUS PIMENTEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Montes Claros - MG, aos 31/03/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONARDO PEREIRA DA CRUZ e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAPHAEL WICHARD DE PAULA e MAYARA VITÓRIA TELES BOTELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de injetora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HELIO DONISETE DE PAULA e de CRISTIANE APARECIDA LEME DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO DOS 
SANTOS BOTELHO e de MARGARETE APARECIDA TELES ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERVASIO BARROS DE CERQUEIRA e ZENILDA BARBOSA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Serrinha - BA, aos 19/06/1949, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO BARROS DE CERQUEIRA e de LIDIA BATISTA DE CERQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Itamari - BA, aos 26/05/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de OTACILIO BARBOSA DO 
NASCIMENTO e de MARIETA FRANCISCA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021.

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ ALVINO PEREIRA SANTOS e RAFAELA NUNES TELES BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1993, residente em Diadema - SP, filho de ERNANDES 
DE SOUSA SANTOS e de JANETE PEREIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, artista plastica, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MAURO BARBOSA e de CLAUDIA 
NUNES TELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DOMINGOS PEREIRA e CLEIDE SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, controlador 
de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DOMINGOS 
PEREIRA e de NELCINA DA CONCEIÇÃO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 21/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JAZON BATISTA SANTOS  e de MARGARIDA 
BATISTA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIÓGENES DA SILVA SANTOS e POLIANA DE AGUIAR SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em Ipirá - BA, aos 24/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO DOS SANTOS 
e de OLINDA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, senior de auditoria, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMELINO XAVIER DA SILVA e de IDALINA ANGELICA 
AGUIAR DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINALDO DE NOVAES e ROSILEI APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
motorista, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 16/07/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIONOR 
RIBEIRO DE NOVAES e de MARIA DE LOURDES FERRAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, diarista, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON NORONHA DE ANDRADE  e LETICIA MOREIRA BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, vendedor , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBINO DIAS DE 
ANDRADE e de MARIA IVONETE DA SILVA NORONHA DE ANDRADE ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
atendente , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 03/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANDRO CHAVES 
BATISTA e de MADALENA MOREIRA BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AUDAÍ APARECIDO DE MATOS e IZABEL CRISTINA GOMES CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, inspetor de qualidade, nascido em Minas Novas - MG, aos 25/10/1986, residente em Diadema - SP, filho de AIDO 
ANTONIO DE MATOS e de GILDA DE MATOS COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Minas Novas - MG, aos 12/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de VALDEMAR DONIZETE CARVALHO e 
de MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE MARCELO DA CONCEIÇÃO e ADRIANA DE LIMA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOANA 
ROSA DA CONCEIÇÃO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
20/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO FILHO e de CARMELITA 
MARIA DE LIMA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS BEZERRA FERNANDES e NATALIA SAMUEL BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista, nascido em Diadema - SP, aos 17/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO FERNANDES 
SOBRINHO e de MARIA MARILEIDE BEZERRA FERNADES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AILTON SOUSA 
SAMUEL e de MARIA APARECIDA BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIZEU PRETO e RENILDA MARIA DE JESUS TELES, sendo o pretendente: , divorciado, grafico, nascido em São Paulo - 
SP, aos 09/03/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de LEBER PRETO e de APARECIDA GALVÃO PRETO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em Ribeira do Amparo - BA, aos 
09/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANASTÁCIO MOREIRA TELES e de ALAIDE MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCONI SANDRO DOS SANTOS e ANDREZZA GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, administrador de empresas, nascido em Jaboatão - PE, aos 05/10/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA CREUZA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de vendas, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS e de 
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILDO JOSÉ DE SOUZA e ELIZABETE BELARMINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro', 
solteiro, pedreiro, nascido em CAFARNAUM - BA, aos 20/01/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO JOSE DE 
SOUZA e de LUZIA CEDRO SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro', solteiro, diarista , nascido em 
CAFARNAUM - BA, aos 01/01/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ MENDES DE OLIVEIRA e de JOSEFA 
BELARMINA DE ANDRADE ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DE SOUZA GOMES e JOYCE DE LIMA ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Diadema - SP, aos 26/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO GOMES e de CIRSA DE 
SOUZA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 
23/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de VAGNER JOSIAS ROSA e de CLAUDIA GOMES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO ELINALDO DA SILVA JÚNIOR e SIRLY DE ALMEIDA LINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante grafico, nascido em Xexéu - PE, aos 31/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ELINALDO 
DA SILVA e de MARIA ELIANE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em Xexéu - PE, aos 05/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de CÍCERA DE ALMEIDA LINS e de MARIA DO SOCORRO 
BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS e FLÁVIA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, taxista, nascido em Diadema - SP, aos 13/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de INALDO CICERO DOS 
SANTOS e de LEIA MARIA DE BARROS RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar , nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE MAURICIO PEREIRA DA 
SILVA e de MARIA ANJALE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ROGERIO SAVOIA e ANA MARIA FRAZÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
mecânico de avião, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de ALFREDO SAVOIA 
e de ANGELA DE LOURDES SAVOIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionária pública, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/10/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ FRAZÃO DA SILVA e de FILOMENA ROSA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA e NATHALIA JENNIFER RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, policial militar, nascido em Santo André - SP, aos 17/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MAIRA 
ENIDIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 
26/09/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ WILSON GONÇALVES DA SILVA e de MARIA DAS DORES 
RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX PEREIRA DOS SANTOS  e JAQUELINE VIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
aux. de expedição, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ARGENTINO 
PEREIRA DOS SANTOS  e de NATALICE MARIA DE JESUS DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aux. de farmacia , nascido em Diadema - SP, aos 01/06/1987, residente em Diadema - SP, filho de JUCELINO 
TAVARES DA SILVA e de MARIA VIANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS COÊLHO EVARISTO DA SILVA e JAQUELINE GAMA ARAGÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Diadema - SP, aos 23/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JURANDY 
EVARISTO DA SILVA e de MARIA PINTO COÊLHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de RH, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de AYLTON GONÇALVES ARAGÃO e de 
ELDA GAMA SANTOS ARAGÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL ARAUJO VALIM e DANIELLY DE CAMPOS ALMEIDA, sendo o pretendente: , solteiro, auxiliar cartorio, nascido 
em Diadema - SP, aos 28/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO VALIM e de ELIANE PEREIRA  DE 
ARAUJO VALIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 
24/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de KLEBER TENORIO DE ALMEIDA e de LUCIANA DE CAMPOS TERRA 
ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de fevereiro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELTON SILVA DOS ANJOS e MIKAELLY DA SILVA ONDEZIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIVANDO 
MARTINS DOS ANJOS  e de MARLI ROSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 25/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO ONDEZIO DE OLIVEIRA e de MARIA DAS 
MERCÊS DA 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, 23 de fevereirode 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


