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Ano 30 - Nº 4726 - São Paulo, Terça- feira, 30 de março de 2021 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARY MATHEUS DA SILVA PITA e ANELINE SILVA LUCAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1996, residente em SÃO PAULO - SP, filho de LUIS CLAUDIO PITA e de 
CLAUDIA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 
01/03/1996, residente em Diadema - SP, filho de MARCELO JOSE LUCAS DOS SANTOS e de ANDREIA APARECIDA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON APARECIDO DO NASCIMENTO e ÉRICA DE MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
FRANCISCO DO NASCIMENTO e de IVONETE DE FATIMA BUENO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de expedição, nascido em Mauá - SP, aos 14/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ELENA DE MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE PATRICIO e ELISA MAGALHÃES DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 24/03/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DE ARIMATEA 
PATRICIO e de MARIA DA GRAÇA FIGUEIREDO PATRICIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de SERAPHIM DE BARROS 
FILHO e de CACILDA MAGALHÃES DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EGLISON CARVALHO DAMASCENO e ROSANA DO ROSÁRIO VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, funcionário público, nascido em Lajedinho - BA, aos 22/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JUSTINIANO 
GONÇALVES DAMASCENO e de MARLY CARVALHO DAMASCENO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de contas a pagar, nascido em Diadema - SP, aos 17/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE 
PAULO VIEIRA e de VALDETE MARIA DO ROSARIO VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO MENDES DE MELO  e MARIA ISABEL GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de 
limpeza técnica , nascido em PIRITIBA - BA, aos 16/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSELITO PEREIRA DE 
MELO  e de JURANDINA MENDES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cozinheira , nascido em SIMONÉSIA 
- MG, aos 30/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ONORIO TEOFILIO GOMES  e de PERGENTINA BARBINA 
GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURO JOHNNY FLORENCIO DE SIQUEIRA e ELLAINE MARINHO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Caçapava - SP, aos 17/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO 
RAIMUNDO DE SIQUEIRA e de ELIANE CLEMENTINO FLORENCIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica de enfermagem, nascido em Maranguape - CE, aos 05/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FEITOSA 
DE SOUSA e de MARCIA MARINHO DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JÚLIO DE ALMEIDA CANDIDO e STÉFANE MAIA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO CANDIDO e de 
LUZIA DE ALMEIDA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 
07/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de INALDO ALVES DE BASTOS e de MARIA OCIDRONIA ALVES MAIA 
BASTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO RICARDO LINARDI e PATRICIA GILVÂNIA GOMES VERAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aux. de produção, nascido em Diadema - SP, aos 28/06/1987, residente em Diadema - SP, filho de MARTINHA 
LINARDI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Campina Grande - PB, aos 18/05/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de GILVANEIDE GOMES VERAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NELSON RIBEIRO DA SILVA e MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de LAZARO RIBEIRO 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
Inajá - PE, aos 07/07/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SIMÃO DO NASCIMENTO e de TERESA MARIA 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO NAUM ALVES TEIXEIRA e ANA JÚLIA BATISTA AGOSTINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE VALCI TEIXEIRA 
e de VALDINEIDE ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 07/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEITON AGOSTINHO e de PATRICIA IEDA BATISTA DA LUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HUMBERTO DANTAS ALEXANDRE e FRANCISCA LIMA ALVES FILHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Caririaçu - CE, aos 29/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS DUARTE 
ALEXANDRE e de ADELIA DANTAS ALEXANDRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
Cariús - CE, aos 22/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALVES DA SILVA e de FRANCISCA LIMA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAUL SOUSA DO NASCIMENTO e GABRIELA TORRES VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO 
FERREIRA DO NASCIMENTO e de RITA DE CASSIA SOUSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de AYRES 
AFONSO VIEIRA e de CRISTIANE MACEDO TORRES VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO ROBERTO DA SILVA e VANESSA CRISTINA BATISTON, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 31/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO RAIMUNDO DA 
SILVA e de ROSANA FRANCISCA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/11/1981, residente em Diadema - SP, filho de VALTER BATISTON e de MARIA BATISTON; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO DE LUCAS FERREIRA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ WANDERLEY FERREIRA 
e de ROSANA APARECIDA DE LUCAS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, 
nascido em Votorantim - SP, aos 11/03/1975, residente em Diadema - SP, filho de OSCAR CONSTANTINO DOS SANTOS 
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, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR e THÂMARA DA SILVA FRAZÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 15/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CARLOS ALBERTO VIANA DE OLIVEIRA e de MARIA ZENILDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Maceió - AL, aos 21/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS DA SILVA PRUDENCIO 
e de JOSIMEIRE FRAZÃO DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO STALLONE ROCHA DA SILVA e VANIELEN SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LITO 
BEZERRA DA SILVA e de ANÉSIA ETELVINA DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aprendiz de 
aux. administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ELSON LIMA DE 
SOUZA e de MARIA IVONEIDE DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILTON DE SOUSA FERNANDES e VIVIANE PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDMILSON 
FERNANDES e de MARIA JOSÉ DE SOUSA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO LUÍS - MA, aos 09/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA e de TEREZINHA DE 
JESUS PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OLIVIO RAFAEL PAIÃO e DANIELLE LIMEIRA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
metroviário, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de OLIVIO BRAZ PAIÃO e de 
MARIA  ADELAIDE DO NASCIMENTO PAIÃO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, bancária , nascido em 
Diadema - SP, aos 27/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e de 
FILOMENA LIMEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICHARD RIOS DE SOUSA e RAISSA BRITO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
auxiliar administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 18/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON FACUNDO 
DE SOUSA e de ROSANA DE LIMA RIOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, autonoma , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/02/2000, residente em Diadema - SP, filho de RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e 
de MARIA DA GLORIA CHAVES BRITO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX DE SOUZA VALDARNINI e GISLAINE LANES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fotografo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS VALDARNINI e de 
DIVA DE SOUZA VALDARNINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista financeiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 11/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME DA SILVA FERNANDES e de ELENITA LANES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO MANOEL MACHADO DA SILVA e PALOMA NÁTALIA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, prensista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
JOSE MACHADO DA SILVA e de MARIA ROSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, 
nascido em Ceilandia - DF, aos 03/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CARLOS DA SILVA e de 
IDENICE MARQUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO ROCHA DA SILVA e HELAINE DE JESUS MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
prensista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/02/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARIA DA SILVA e de 
MARIA DO SOCORRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 16/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de EDIMILSON GONÇALVES MIRANDA e de MARIA 
LUCIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NIVALDO AMARO DE LIMA e SIMONE ROCHA PORTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO AMARO DE LIMA e de 
SANTANA JULIA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Vitória da Conquista - BA, 
aos 10/08/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ FERREIRA e de MARIA DAS GRAÇAS ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR ALEXANDRE MARCHEZZETTI MENEZES e KEYLA ANDRADE DE MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de produção, nascido em Santo André - SP, aos 15/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDO ALVES DE MENEZES e de VANESSA MARCHEZZETTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Itaju do Colônia - BA, aos 21/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISON DA 
SILVA MATOS e de DULCELENE DOS SANTOS ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO OLIVEIRA SILVA e CAROLINA LUIZA PEDROZO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ GUEIROS DA SILVA e de INÊS DE LOURDES OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
embaladora, nascido em Diadema - SP, aos 30/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de NÃO DECLARADO e de 
SHIRLEI SUELI PEDROZO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MIKAEL DA SILVA SANTOS e JÉSSICA DE SOUZA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de logistica, nascido em Diadema - SP, aos 27/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de RENILDO DE JESUS SANTOS 
e de SIRLEI APARECIDA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recreacionista, nascido em 
Diadema - SP, aos 25/04/2000, residente em Diadema - SP, filho de ISAIAS PEREIRA DE LIMA e de LENIRA DE SOUZA 
AMORIM 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, 30 de março de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


