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Ano 30 - Nº 4714 - São Paulo, Terça- feira, 2 de março de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO OLIVEIRA ROSA e AMANDA DA SILVA MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
instalador automotivo, nascido em Diadema - SP, aos 20/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de RAFAEL ROSA e 
de SANDRA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, 
aos 13/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ERALDO RUFINO DE MIRANDA 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, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGGOR FELIPE DE LIMA MOREIRA e LUCAS ARIEL NASCIMENTO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente juridico, nascido em Diadema - SP, aos 30/05/1997, filho de JOSÉ MOACIR DE LIMA MOREIRA 
e de ELIANE DE SOUZA LIMA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em São 
Paulo - SP, aos 02/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS PAULO DUTRA DE ALMEIDA e de ADRIANA 
NEGRI DO NASCIMENTO ARRUDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO PEREIRA LACERDA e VANUSA SOARES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de marmoraria, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/08/1971, residente em DIADEMA - SP, 
filho de OSVALDO LACERDA e de JACIRA PEREIRA LACERDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Diadema - SP, aos 14/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GAMA DOS SANTOS 
e de NEUZA SOARES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ALESSANDRO PEREIRA MACIEL e ÉVELLYN BATISTA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, operador de loja , nascido em MARANGUAPE - CE, aos 19/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ' e de FRANCISCA AURILENE PEREIRA MACIEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, operadora de caixa 
, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO DE ALMEIDA e de DIRCE 
BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIO MARQUES DE MOURA e LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fundidor, nascido em Escada - PE, aos 01/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARQUES DE MOURA e 
de JOSEFA MARIA DE MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Dom 
Basílio - BA, aos 28/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e de MARIA DAS 
GRAÇAS SANTANA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO GIOVANNETTI e PRISCILA APARECIDA KATAYAMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cuidador, nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO GIOVANNETTI e 
de IRACI DE PAULA GIOVANNETTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDIR KAZUMI KATAYAMA e de MARIA DO 
SOCORRO BEZERRA RODRIGUES KATAYAMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UBIRATÃ JEREMIAS DE MORAIS e ROSANA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, taxista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1979, residente em Diadema - SP, filho de AILTON LEITE DE 
MORAIS e de ELISABETH JEREMIAS DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, artesã, nascido 
em Altonia - PR, aos 21/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANILDO ALVES DOS SANTOS e de ROSA INÁCIO 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO FELIPE DE SOUZA e PALOMA GOMES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON PEREIRA DE 
SOUZA e de ROSANA FELIPE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 20/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE AILTON GOMES DOS SANTOS e de 
GIOVANA DIAS FREITAS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLISSON FERREIRA DA SILVA e PALOMA APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Santa Terezinha de Goiás - GO, aos 16/10/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LEOMÁRIO DA SILVA e de JOSÉLIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA e de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS JUVENAL DOS SANTOS e MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 14/11/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JOSÉ 
DOS SANTOS e de AMELIA SEVERIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido em 
Campina Grande - PB, aos 11/05/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LOURENÇO DO NASCIMENTO e 
de JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDICK DE ARAUJO ALMEIDA e LÊDA SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
piscineiro, nascido em Boa Vista do Tupim - BA, aos 05/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON DE JESUS 
ALMEIDA e de ISTELINA DE ARAÚJO ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Boa 
Vista do Tupim - BA, aos 07/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LORETO DE OLIVEIRA e de NEIDE 
SILVA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOURIVAL DE ARAUJO ALMEIDA e JÔSE DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo, nascido em BOA VISTA DO TUPIM - BA, aos 14/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON DE 
JESUS ALMEIDA e de ISTELINA DE ARAUJO ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em BOA VISTA DO TUPIM - BA, aos 06/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON DIAS DE OLIVEIRA FILHO 
e de GILDA DA SILVA PASSOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEMIS LUCAS e MARLI DONATANGELO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO LUCAS 
e de TERESA DE JESUS PEREIRA LUCAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 29/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de DERMIVALDO LIMA RODRIGUES e 
de MARILDA DONATANGELO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ODÉCIO FERREIRA DA SILVA e MARILENE APARECIDA MARQUES SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, pintor, nascido em Guaíra - PR, aos 03/04/1959, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
FERREIRA DA SILVA e de CARMELITA ALVES FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, estudante, 
nascido em Apucarana - PR, aos 08/02/1959, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MARQUES e de NOEMIA 
MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TADEU DE OLIVEIRA FERNANDES e GISLAINE DOS REIS MAGNO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motoboy, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR GARCIA 
FERNANDES e de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAC DOS REIS MAGNO 
e de DORALICE DOS REIS MAGNO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março 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, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALVES DA SILVA e ANTONIA LÚCIA MOREIRA MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em Elesbão Veloso - PI, aos 25/03/1962, residente em Diadema - SP, filho de HELVÍDIO ALVES DA SILVA 
e de MARIA DE LOURDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, confeiteira, nascido em Ipueiras 
- CE, aos 08/06/1972, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MOREIRA MATOS e de ANTONIA DE MARIA MOREIRA 
MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLYSON DE ASSIS PELLEGRINI RAFAEL e THAINARA LORRANA DOS SANTOS, sendo o pretendente: , solteiro, 
operador de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO DE 
ASSIS RAFAEL e de MARINA DAS GRAÇAS PELLEGRINI RAFAEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Santo André - SP, aos 17/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDA MARIA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN SANDERI DOS SANTOS e MARIANE ALVES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Passo Fundo - RS, aos 19/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CARLOS DOS 
SANTOS e de MARINA SANDERI DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 02/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDENOR PEREIRA e de MARIA APARECIDA 
ALVES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL ALVES PEREIRA e ANNY KAROLINE ANTUNES CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 23/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE VALDENOR PEREIRA e de MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireira, nascido em JUAZEIRO - BA, aos 25/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DENIVALDO RIBEIRO DE 
CARVALHO e de CRISTIANA ANTUNES DA CRUZ CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIANO FELIX DA SILVA e DAIANE GONÇALVES E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aux. de serviços gerais, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS FELIX DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de limpeza, nascido em Santo André - SP, aos 26/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA E 
SILVA e de GILDETE GONÇALVES DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA e JADE LUANA DIAS SIQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
BENTO DE ALMEIDA FILHO e de NEIDE ALVES DE JESUS ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Santo André - SP, aos 19/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO 
RODRIGUES DE SIQUEIRA e de REGIANE CRISTINA SILVA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO HENRIQUE SALES DE SOUZA e ISABELLY MATOS ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM MARTINS 
DE SOUZA e de MARIA DO SOCORRO SALES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 12/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO RIBEIRO ALVES e de JUSSARA MATOS 
PIMENTEL ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO HENRIQUE GUILHERME DE MESQUITA e JANAINA DA SILVA AURELIANO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, galvonizador, nascido em Poção de Pedras - MA, aos 11/07/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIA GUILHERME DE MESQUITA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO AURELIANO NETO e de JOSEFA 
SEVERINA CARDOSO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO  e JENIFFER MARIA MENDES DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, operador de maquina, nascido em URUÇUCA - BA, aos 07/05/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSIAS GOMES CONCEIÇÃO  e de COSMIRA BERTOSO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo , nascido em Diadema - SP, aos 17/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de AERTON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e de MARILDA MARIA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS RODRIGUES DE LIMA  e ADRIELI JUCILIANI  SAVAZZI VELINI , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, protético dentário, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 07/07/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ DONIZETTI DE LIMA e de DALBINA DE FATIMA RODRIGUES LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, enfermeira , nascido em DOLCINÓPOLIS - SP, aos 06/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO 
VELINI  e de INÊS SAVAZZI VELINI ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX APARECIDO ALVES e JENNIFER NICOLE NOGUEIRA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Santa Cruz das Palmeiras - SP, aos 11/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CELSO ALVES 
e de MARIA DE LOURDES DA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 18/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FABRISIA NOGUEIRA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUAN RODRIGUES XAVIER e EDUARDA BRIZOTTI DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS DA SILVA XAVIER 
e de EUNICE RODRIGUES DIAS XAVIER; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 30/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de LENILDO DOS SANTOS DIAS e de SARAH 
BRIZOTTI DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOKCHELES JOSE DA SILVA e MICHELLE APARECIDA MADALENA E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, analista de atendimento, nascido em São Joaquim do Monte - PE, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DANIEL JOSÉ DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, fiscal de 
caixa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MADALENA 
SOBRINHO e de FRANCISCA APARECIDA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MURILO DORIGUELLO FRANCISCO GOMES e ARIENE ESTER RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, medico veterinario, nascido em São Paulo - SP, aos 18/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
FRANCISCO GOMES FILHO e de MARIENE DORIGUELLO FRANCISCO GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OSCAR DA SILVA RIBEIRO e de MARIA ESTER DE ALMEIDA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA e ELAINE ROSA PAVIONE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Valinhos - SP, aos 28/10/1991, residente em Diadema - SP, filho de ROSILDA RODRIGUES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista de RH, nascido em Säo Bernardo do Campo - SP, 
aos 25/06/1985, residente em Diadema - SP, filho de ELIO NERIO PAVIONE e de DIRENE ROSA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL ALVARENGA DA SILVA e CIBELE PAULINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante 
geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/07/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSIAS FERREIRA DA SILVA e 
de MONICA RUTH DE ALVARENGA BRITO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/03/1986, residente em Diadema - SP, filho de APARECIDA PAULINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HIAGO ALEX DA SILVA SANTOS e CICERA DA SILVA MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotor, nascido em Diadema - SP, aos 13/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LUIZ DOS SANTOS e 
de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente social, nascido em Diadema 
- SP, aos 26/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO DA SILVA MELO e de JACIRA DE MOURA DA SILVA 
MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO RODRIGO BASTOS FERNANDES e MARIA JULIA FRANCISCA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WELLINGTON APARECIDO MARQUES FERNANDES e de ADRIANA DIAS BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 22/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e de ANA JANUARIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO GUSTAVO BALBINO BORGES e BEATRIZ DA SILVA SOPRAN SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCO ANTÔNIO BORGES e de ANAMARES BALBINO BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GENILSON DE LIMA SOUZA e de ROSELI CRISTINA DA SILVA SOPRAN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS FERNANDES VIEIRA e DÉBORA SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Santo André - SP, aos 15/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER VIEIRA 
e de NEUSA PEREIRA FERNANDES VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, téc. enfermagem, nascido 
em Diadema - SP, aos 27/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO DE OLIVEIRA e de MARIA DOS 
ANJOS SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBANO PARDINHO DOS REIS e TATIANE APARECIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador logistico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/01/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALBANO QUEIROZ DOS REIS e de MARIA EFIGENIA PARDINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de TANIA APARECIDA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAUL JORGE MACHADO e FERNANDA CRISTINE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em Santo André - SP, aos 13/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EFRAIM JOSÉ MACHADO 
e de RAQUEL JORGE MACHADO; e a pretendente: , solteiro, nascido em Diadema - SP, aos 16/01/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DA SILVA e de NEUZA DE ALMEIDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS ALVES DOS SANTOS e GABRIELLE APARECIDA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motoboy, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/09/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ARGEU ALVES DOS SANTOS e de IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/2002, residente em Diadema - SP, filho de CELSO ABRAHÃO 
DE ARAUJO e de ROSANA RAIMUNDO DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORDAENES DA SILVA PEREIRA  e BEATRIZ MOUTINHO BRITO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
autônomo , nascido em FIRMINO ALVES - BA, aos 11/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO NERES 
PEREIRA e de VALMIRA MACENA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em 
GUARULHOS - SP, aos 06/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE IVAN MOUTINHO DA SILVA  e de 
MARINALVA OLIVEIRA BRITO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS ALVES PEREIRA e LAIS INACIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
expedição, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSE PEREIRA 
SOBRINHO e de LINDINALVA ALVES DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista 
geral, nascido em Diadema - SP, aos 26/06/1996, residente em SÃO PAULO - SP, filho de AMADEU FRANCISCO DA SILVA 
e de GILVANA LUIZA INACIO 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, 2 de março de  2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


