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Ano 30 - Nº 4699- São Paulo, Terça- feira,  26 de janeiro de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e LAYANE ALBUQUERQUE DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GILBERTO ALVES DOS SANTOS e de ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISON 
INACIO DE SOUZA e de MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ RICARDO MATIAS DOS SANTOS e LILIAN SANTOS ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, nascido em Iati - PE, aos 25/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ADELMA MATIAS DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Penedo - AL, aos 26/06/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDINALDO JOSE ALVES e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIEL DE OLIVEIRA AMARANTE e ANA PAULA NASCIMENTO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Tarumirim - MG, aos 19/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL ESCOLÁSTICO FILHO e de RUTE ESCOLÁSTICO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 08/05/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO NASCIMENTO 
SOUZA e de IRENE PITAS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE DO NASCIMENTO BARBOSA e SIMONE DE SOUSA TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 06/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
ANTONIO BARBOSA e de MARCIANA DO NASCIMENTO PINHEIRO BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em São Roque - SP, aos 17/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
EDILSON SALVIANO TEIXEIRA e de ANTONIA OSVALDINA DE SOUSA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WELLINGTON DA SILVA e ALICE BARBOSA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de linha morta, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de EDINA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 02/09/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de GUTEMBERG ALVES DOS SANTOS e de MARILENE BARBOSA CELESTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELENIEL CLEVER DALESSI e VANDERLÉIA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico hidráulico pneumático, nascido em Doutor Camargo - PR, aos 20/02/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOAQUIM EDUARDO DALESSI e de MARIA ALICE SCARPINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em São Paulo - SP, aos 11/06/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ERNESTO DA 
SILVA e de LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIDIO JUVENAL DE SOUZA JUNIOR e VALDINEIA LIMA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, balconista de açougue, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
ELIDIO JUVENAL DE SOUZA e de LUCIENE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
caixa, nascido em Brotas de Macaúbas - BA, aos 26/04/1993, residente em São Paulo - SP, filho de VALMIR ALVES DOS 
SANTOS e de ROSA LIMA SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL CAMPOS DA PAZ e ALESSANDRA SOARES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
ANTONIO ALVES DA PAZ e de LOURDES APARECIDA CAMPOS SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
FILHO DA SILVA e de MARINEIDE SOARES ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACSON JOSINO VIEIRA e CLARISSE LIMA JOSINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, 
nascido em Icó - CE, aos 07/10/1991, residente em Diadema - SP, filho de JEOVÁ CANDIDO VIEIRA e de CELIA MARIA 
JOSINO ALEXANDRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Orós - CE, aos 29/05/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS JOSINO ALEXANDRE e de LINDINALVA INÁCIO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS LOPES DA SILVA e DEISE DE ALENCAR VERISSIMO DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
DOMINGOS DA SILVA e de PATRICIA DE JESUS LOPES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 07/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE VALTER VERISSIMO DE 
MELO e de MARIA ROMANA DE ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON GALVÃO ARAÚJO e CELMA FRANCISCA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
alimentador de linha de produção, nascido em Macaúbas - BA, aos 01/04/1988, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
SOUZA ARAUJO e de MARIA PEREIRA GALVÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Boquira - BA, aos 10/09/1989, residente em Diadema - SP, filho de VALDECI FRANCISCO DE SOUSA e de JOVELINA 
FRANCISCA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BENTO DI BUONO e SONIA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, inspetor de trafego, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DI BUONO e de ANA MARIA DI 
BUONO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Jundiaí - SP, aos 16/02/1980, residente 
em DIADEMA - SP, filho de VICENTE CRISTOVÃO MARTINS e de VICENTINA ROSA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO DE SOUZA SANTOS e THALITA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1985, residente em Diadema - SP, filho de PAULO 
MOREIRA DOS SANTOS e de SUELI FRANCI DE SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1992, residente em Diadema - SP, filho de LUIS HUMBERTO DA SILVA e de 
JUSCELITA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
INALDO GERÔNIMO DE FREITAS e JOSIANE SIBALDE DA SILVA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 22/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ GERONIMO DE FREITAS e de ANTONIETA MARIA DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Passira - PE, aos 04/04/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO VICENTE 
GOMES e de IVONE SIBALDE DA SILVA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO AURELIO DA SILVA MARTINS e MARIÁ DIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BOSCO MARTINS e de 
MARIA DOS ANJOS FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em 
Urandi - BA, aos 14/08/1977, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ALMIRO DIAS DA SILVA e de MARIA DO CARMO 
ALMEIDA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABRICIO FERREIRA DA SILVA e TATIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pizzaiolo, nascido em Itabuna - BA, aos 31/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERREIRA DA 
SILVA e de IDÁLIA FRANCISCA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 19/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VILAR DO NASCIMENTO e de MARIA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e JAQUELINE DE FÁTIMA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de vendas técnicas, nascido em Corrente - PI, aos 09/06/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
ANFILOFIO DE SOUZA NETO e de ZELMITA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Itajubá - MG, aos 14/04/1992, residente em Itajubá - MG, filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e de NADIR 
DE FATIMA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE RENATO DOS ANJOS e JAQUELINE PEREIRA DE CASTRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1983, residente em São Paulo - SP, filho de JOSE TOMAZ DOS ANJOS 
SOBRINHO e de ADENIR ROSA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, biomédica, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/09/1993, residente em São Paulo - SP, filho de GERSON PEREIRA DE CASTRO e de MARIA DO CARMO 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR NASCIMENTO DA ROCHA e SILMARA ALVES DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, encarregado operacional, nascido em SURUBIM - PE, aos 23/04/1977, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
APRIGIO DA ROCHA  e de CARMELITA SEVERINA NASCIMENTO DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, divorciado, professora , nascido em Diadema - SP, aos 06/03/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ALVES DE 
SOUSA  e de MARIA DE FATIMA SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS FERREIRA DA SILVA e RAYANE CRUZ FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERALDO DA 
SILVA e de LUCIANA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em São Paulo - SP, aos 09/09/1997, residente em SÃO PAULO - SP, filho de RAIMUNDO NONATO MESQUITA FERREIRA 
e de ANTONIA ROGELMA CRUZ BRAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO OLIVEIRA DIAS e PATRICIA DOS SANTOS DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de PATRICIA OLIVEIRA 
DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 27/01/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI BATISTA DE MELO e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DONATO ALVES CORREA  e TELMA CUSTODIO DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, pedreiro , nascido em IPANEMA - MG, aos 13/02/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de AMANTINO CORREA  
e de CONCEIÇÃO SEVERINA ALVES CORREA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cozinheira , nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 08/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JACINTO DA SILVA  e de 
RAQUEL CUSTODIO DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BERGSON RIBEIRO LEMOS e STÉFFANY BRUNA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motofretista , nascido em Jaguaretama - CE, aos 12/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
ECIVAL LEMOS e de MARIA RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, manicure , nascido 
em DIADEMA - SP, aos 23/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSE FABIO DA SILVA OLIVEIRA e de GISLEIDE 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY CARDOSO PIZO e LIZANDRA DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de desentupimento, nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON PIZO e de 
MARIA DE LOURDES CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar contábil, nascido em São Paulo 
- SP, aos 05/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FLORENCIO DE LIMA e de MARIA JOSÉ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO MICHELON PEREIRA FEITOSA e EDNA KALLIAN SILVA GRANJA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, ferramenteiro, nascido em Fortaleza - CE, aos 21/11/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ALVES FEITOSA e de JOSEFA PEREIRA FEITOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente 
comunitaria de saúde, nascido em Araripina - PE, aos 13/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de SANÇÃO FILHO 
JUVENAL GRANJA e de GILDA MARIA DA SILVA GRANJA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEIDSON MIRANDA ANTONIO e MARIA GABRIELA ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LACIR ANTONIO NETO e de 
VANDERLEA DE FATIMA MIRANDA VENANCIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em 
Diadema - SP, aos 17/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULA APARECIDA DA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA e ROBERTA DOMENEGUETTI DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1997, residente em Diadema - SP, filho de ULISSES 
SILVA DE OLIVEIRA e de SHEILA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido 
em Diadema - SP, aos 06/07/1996, residente em Diadema - SP, filho de DANIEL DE OLIVEIRA e de PAOLA APARECIDA 
DOMENEGUETTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAS MARCHINI FERNANDES LEITE e CAROLLINE TRINDADE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 20/07/1993, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de WILLIAM FERNANDES LEITE e de ANA CLAUDIA LAURENTI MARCHINI LEITE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 12/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de WILSON DIAS DE OLIVEIRA e de YONE MARIA DA TRINDADE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL RAMOS DE SOUSA e JÉSSICA APARECIDA FRANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON ALVES DE SOUSA  
e de ARLETE RAMOS DA SILVA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO MANOEL FRANÇA e de MARIA 
APARECIDA INVANGELHO FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UBIRAJARA RODRIGO DA SILVA e ELANE MATOS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 31/08/1980, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA 
e de VERA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de pontilhamento, 
nascido em Boa Nova - BA, aos 23/09/1981, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MISSIAS RODRIGUES DE 
OLIVEIRA e de MARIA LÚCIA MATOS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO DA SILVA MENDONÇA e CRISTIANE APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ENOQUE LOPES 
DE MENDONÇA e de MARIA JOSEFA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista de vendas, 
nascido em Santo André - SP, aos 12/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLOVIS DA SILVA e de ELAINE 
APARECIDA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GLECIO ROGERIO MANOEL DA SILVA e JOYCE MARTINS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP , aos 16/02/1989, residente em Diadema - SP, filho de GIVALDO MANOEL DA 
SILVA e de MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOSENILDO MARTINS DA 
SILVA e de NAZIDI RAMOS BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ANDRÉ CLAUDIO CUSTODIO DE OLIVEIRA e NATÁLIA LIMA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 18/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO 
CUSTODIO DE OLIVEIRA e de IZA CRISTINA CLAUDIO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 05/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EVALDO SILVA 
e de SILVÂNIA CORREIA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSAIAS FERREIRA DE LIMA e NATTILA SAMPAIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gesseiro, nascido em Recife - PE, aos 18/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de ERMANO SALES DE LIMA e de 
SANDRA VICENTE FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora, nascido em São Paulo - SP, 
aos 19/03/1992, residente em Diadema - SP, filho de LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA e de GICIONETE SAMPAIO DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARLOS FERNANDES e AGUEDA APARECIDA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Conselheiro Lafaiete - MG, aos 26/01/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EUZEBIO 
FERNANDES e de NADIR RODRIGUES FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Tupinambá, Município de Astorga - PR, aos 26/08/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE LIMA e de 
THEREZA CORSI DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ELTON GOMES LIMA  e MICHELE MENEZES DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, auxiliar de processamento , nascido em LIMOEIRO DO NORTE - CE, aos 02/02/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCISCO OLIVEIRA LIMA e de MARIA ROSA GOMES LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, aux. de produção , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/02/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDISON MENEZES DOS SANTOS e de MARIA ISABEL DOS SANTOS MENEZES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA e IZABELLA LETÍCIA BARBOSA DOS REIS SENA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, moto boy , nascido em Pocrane - MG, aos 04/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de EDNALDO 
LOPES DE OLIVEIRA e de MIRIAM REGINA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido 
em Sabará - MG, aos 05/08/1998, residente em SÃO PAULO - SP, filho de DIVANILDES DOS REIS SENA e de MARIA DE 
LOURDES BARBOSA SENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DE FREITAS e EDNAURA ARAUJO DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
nascido em Jaguaribe - CE, aos 04/06/1947, residente em Diadema - SP, filho de COSME DE FREITAS e de MARIA 
ANEDINA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Central - BA, aos 
09/04/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONIAS GOMES DE ARAUJO e de ROSALIA PEREIRA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA OLIVEIRA e JOYCE DO PRADO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, nascido em Vitorino Freire - MA, aos 12/08/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA e de SUELY DA COSTA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO DE 
FATIMA SOUZA e de MARIA ISABEL DO PRADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY DE ARAUJO JUCÁ e JAMILLA SABRINA SOUZA MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VILSON 
SENA JUCÁ e de NEIDE CRISTINA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido 
em Senador Pompeu - CE, aos 28/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MOREIRA NETO e de MARIA DO 
SOCORRO FRUTUOSO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERDINANDO CLAUDIUS DE SOUZA GONÇALVES e DANIELA DE SOUSA MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar Técnico, nascido em Diadema - SP, aos 26/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO 
GONÇALVES e de LIANGI MARIA DE SOUZA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
midia sociais, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMIR DE SOUZA 
MELO e de MARLENE ROSA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO RENATO ARAUJO APARECIDO e AMANDA DE OLIVEIRA MARTELO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, frentista, nascido em São Gonçalo do Sapucaí - MG, aos 19/12/1974, residente em Mirandópolis - SP, filho 
de JOAQUIM LUIZ APARECIDO e de NILZA DE FATIMA ARAUJO APARECIDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de saúde bucal, nascido em Diadema - SP, aos 14/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de HÉLIO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTELO e de MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARQUIMEDES DE MELO e ROSANGELA MARIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO DE MELO e de LAZARA 
MARTINS DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, nascido em Diadema - SP, aos 
22/01/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FAGUNDES MARIANO e de EVA JACINTA MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ROBERTO CORDEIRO ALVES DOS REIS e IVANÉIA LEVER PIRES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
Brasileira, solteiro, caldereiro, nascido em Diadema - SP, aos 12/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de NOÉ JOSÉ 
DOS REIS e de ROSALINA PINHEIRO CORDEIRO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleleira, nascido em Diadema - SP, aos 07/07/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE AUGUSTO PIRES e de 
ZELIA ACACIA DE MELO PIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACKSON ANDRÉ DA SILVA e DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em Limoeiro - PE, aos 25/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CANDEIA 
DA SILVA e de ISABEL CRISTINA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 13/08/1984, residente em Diadema - SP, filho de LOURIVAL BISPO DOS SANTOS e de ANTONIA 
RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO GERMANO DAMASCENO e KARINA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Itariri - SP, aos 27/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
CARVALHO DAMASCENO e de MARIA ALDENIZA GERMANO DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Maraial - PE, aos 17/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO PEREIRA DA 
SILVA e de GENOVEVA MARIA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO EDUARDO MARTINS JUNIOR e ANDREZA ARAUJO MASCARENHAS, sendo o pretendente: , solteiro, porteiro, 
nascido em Ourinhos - SP, aos 21/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EDUARDO MARTINS e de 
MARIA HELENA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrativo, nascido em 
Conceição do Coité - BA, aos 01/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO LIMA MASCARENHAS 
e de ANA MARIA ARAUJO MASCARENHAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HENRIQUE LINS DA COSTA e PATRÍCIA DE PAIVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, lider de conferencia, nascido em Palmares - PE, aos 02/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉA 
ROBERTA LINS DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em Jundiai - SP, aos 
03/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULINO DOS SANTOS FILHO e de IZAURA BENÍCIO DE PAIVA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAXWELL MESSIAS DE ARAÚJO e FABIANA SOARES DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico de manutenção junior, nascido em Diadema - SP, aos 23/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO e de MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, balconista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
FRANCISCO BARROS e de MARIA SOARES BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 26  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR DA SILVA FELIX e RAIZA MORALES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1991, residente em Diadema - SP, filho de ADEMIR FELIX e de MARIA 
ZENILDA DA SILVA FELIX; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 09/02/1996, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de RAIMUNDO DOS SANTOS 
LIMA e de VANDA BASTOS MORALES LIMA; 
 
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, 26  de janeiro de 2021 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


