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Ano 30 - Nº 4753 - São Paulo, Terça- feira, 1º de junho de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS GOMES DE OLIVEIRA e GEIZIELE ADELINA ALVES MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de carga e descarga, nascido em Diadema - SP, aos 16/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS NUNES DE OLIVEIRA e de MARIA DE FATIMA GOMES DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 01/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO ALVES 
MOREIRA e de ROSA LOURDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL COSTA PAULO e RAQUEL LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 23/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de LUIS ANTONIO PAULO e de 
ROZIENE COSTA PAULO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - 
SP, aos 22/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO JOÃO DA SILVA e de CRISTINA CIRINO LOPES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR ALVES DA SILVA JUNIOR e INGRID APARECIDA CAMPOS LEAL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILMAR ALVES DA SILVA e de JOSEFA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/06/1993, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
filho de EDILENO LEITE LEAL e de VIVIANE DE JESUS CAMPOS LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO MACÊDO LOPRETE e TAYNA DE ANDRADE LIMA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO GRACIANO LOPRETE 
e de IRACY DE MACEDO LOPRETE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SILVIO LIMA TEMOTEO  
e de TELMA APARECIDA DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA  e ELISÂNGELA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, frezador , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR CANUTO DA 
SILVA  e de GERALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de analise 
clinicas , nascido em DIADEMA - SP, aos 23/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO SIMPLICIO DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO VINÍCIUS DE JESUS OLIVEIRA e ALLANA KAYLANE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 05/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCILON 
ESCOLASTICO DE OLIVEIRA e de VALQUIRIA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/04/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDO BONFIM ALVES 
e de REGIANE APARECIDA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICON DIVINO DOMICIANO e FLÁVIA TAMIRES NUNES RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente, nascido em Diadema - SP, aos 14/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA MARIA 
DOMICIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, biomédica, nascido em Central - BA, aos 05/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BRITO RIBEIRO e de ELISANGELA NUNES CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO CHAGAS CONCEIÇÃO e PATRÍCIA DIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de NAIR CHAGAS 
CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/01/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO LIMA DA SILVA e de MARIA JORGINA DIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM DE ASSIS ALVES e THAYNARA BRANDÃO FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Santo André - SP, aos 17/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEY ALVES e de 
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ASSIS ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Presidente Prudente - SP, aos 21/08/1998, residente em Diadema - SP, filho de ALCIMAR VITORINO FERREIRA e de 
DORACI BRANDÃO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO EDUARDO ARCE CARCAMO e DÉBORA ARAÚJO SEVERIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, consultor financeiro, nascido em Salvador - BA, aos 10/05/1977, residente em Diadema - SP, filho de 
JORGE ERNESTO ARCE ACOSTA e de MARIA ISABEL CARCAMO CARCAMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista de tesouraria, nascido em Equador - RN, aos 06/12/1984, residente em São Paulo - SP, filho de 
DORGIVAL SEVERIANO DE ARAÚJO e de MARIA APARECIDA ARAÚJO SEVERIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA e MARIA SELESTE BERNARDO FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pintor, nascido em Iguaí - BA, aos 02/11/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISABETE SANTOS 
DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, doméstica, nascido em Água Branca - PB, aos 
12/11/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BERNARDO NETO e de QUITÉRIA ESTEVÃO FERREIRA 
BERNARDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS MEIRELES RAMALHO e MARIA IVANILDA NOGUEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 03/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
GERALDO RAMALHO e de ELAINE MEIRELES MAXIMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Joaquim Nabuco - PE, aos 13/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NALDO NOGUEIRA DA SILVA e de 
LUZINETE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO BEZERRA MARTINS e PRISCILA VICTORIANI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista 
de infra estrutura , nascido em São Paulo - SP, aos 15/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO SILVA 
MARTINS e de ELAINE BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO  VICTORIANI  e de 
FATIMA DAS DORES DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ELENILDO DE SOUSA e PALOMA DOS REIS ANGELINO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Sobral - CE, aos 18/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBAMAR 
DE SOUSA e de MARIA EDILEUZA RODRIGUES SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ANGELINO DE SOUSA e de MARIA 
ILZA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE RONDENA FOGAÇA DE ALMEIDA e JANAINA SIQUEIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, gestor financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1988, residente em São Paulo - SP, filho de 
CARLOS HENRIQUE FOGAÇA DE ALMEIDA e de MARIA APARECIDA RONDENA FOGAÇA DE ALMEIDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1991, residente em Diadema - 
SP, filho de SILVIO DE SOUZA e de ESPERIDIANA DE SIQUEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICAEL DE JESUS SANCHES e CARLA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 29/06/1996, residente em Diadema, filho de WAGNER 
SANCHES ROSA e de ERIVALDA DE JESUS SANCHES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTINO BARBOSA DOS SANTOS e 
de EVA RODRIGUES DA CRUZ SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDERLEI DE ALMEIDA SANTOS e IRLENE DOS SANTOS NOVAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em Caatiba - BA, aos 01/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ABDIAS PEREIRA 
SANTOS e de ANA DE ALMEIDA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Caatiba - 
BA, aos 06/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARINALVA DOS SANTOS NOVAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO FAGNER SOUZA RAFAEL SAKAI e PAMELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON 
TADAO SAKAI e de MARIA HELENA SOUZA RAFAEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de AGAMENON BATISTA DO 
NASCIMENTO FILHO e de LUCICLEIDE LUCIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ AUGUSTO PEIXOTO ANTUNES e LUANA RAMIRO SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Mairiporã - SP, aos 08/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ ANTUNES 
e de MARIA ABADIA PEIXOTO ANTUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, aos 12/03/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIANA CAROLINA SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANNI DOS SANTOS RAMOS e PÂMELA CRISTINA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 08/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR APARECIDO 
DE RAMOS e de REGINA CELIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDERSON ROBERTO DE SOUZA e de JULIANA 
GONÇALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO ROSA JUNIOR e BEATRIZ MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente de produto, nascido em Diadema - SP, aos 04/03/1988, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS 
ANTONIO ROSA e de ANA MARIA FERREIRA DA SILVA ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
compradora, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de ROSIVALDO MENDES DA 
SILVA e de RAIMUNDA CONSOLAÇÃO BEBIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HENRIQUE MORAES DA CONCEIÇÃO e YASMIN DA SILVA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em Ferraz De Vasconcelos - SP, aos 13/12/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CLOVIS DA CONCEIÇÃO e de MARIA JOSE DE MORAES BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estagiária, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
TADEU DA SILVA JUNIOR e de VIVIANE MIRANDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDISON MODESTO DOS SANTOS e IRAILDA MARIA DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Açucena - MG, aos 11/10/1955, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENARIO 
MODESTO e de TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de limpeza 
, nascido em PANELAS - PE, aos 06/02/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA  e de 
MARIA TERTULINA NUNES FILHA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALÉCIO SANTOS DA SILVA  e ELAINE CARVALHO SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
marceneiro , nascido em BELO JARDIM - PE, aos 13/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA  e de MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, aux.de 
financeiro , nascido em DIADEMA - SP, aos 03/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ERMILSON  OLIVEIRA SILVA  
e de MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE DE SOUSA LIMA e ANA PAULA MONTE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA LÚCIA DE SOUSA 
LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 12/07/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERNANDO DA SILVA e de MARLENE MARIA DO MONTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX ZARACHO e PÂMELA APARECIDA DE SOUZA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de pintura, nascido em São José dos Campos - SP, aos 26/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
CELESTINO ZARACHO e de MARIA HELENA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/11/1987, residente em Diadema - SP, filho de JUVENAL DOS SANTOS COSTA e de 
PEDRINA ROSA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÁDONES CERQUEIRA PURIFICAÇÃO e RUTE PAULA COSTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Pojuca - BA, aos 02/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ISRAEL 
PURIFICAÇÃO e de MARILENE LIMA CERQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Alagoinhas - BA, aos 05/02/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de BRAZ PAULO DOS SANTOS e de NEDJA MARIA 
COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO DO CARMO E SILVA e CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em Manhuaçu - MG, aos 24/07/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM GENEROSO DA 
SILVA e de MARIA DA SILVA GENEROSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, 
nascido em Diadema - SP, aos 21/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de HELIO BENTO DA SILVA e de MARIA 
GERALDA LOURENÇO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO TAKANO DE FIGUEIREDO  e CINTIA MOURA GOMES ', sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, eletricista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO DE 
FIGUEIREDO  e de ILDA MASAE TAKANO DE FIGUEIREDO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, professora 
, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS 
CASSEMIRO GOMES  e de MARIA CICERA MOURA GOMES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FINDY TELFORT e ANITE COMPERE, sendo o pretendente:  nacionalidade haitiana, solteiro, ajudante geral, nascido em 
REPÚBLICA DO HAITI - HAITI, aos 17/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EDDY TELFORT e de MERICIA 
SIMILIEN; e a pretendente:  nacionalidade haitiana, solteiro, do lar, nascido em REPÚBLICA DO HAITI - HAITI, aos 
14/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de BAUDELAIRE COMPERE e de ANITA SAINT FLEUR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO RODRIGUES SERRA e BRUNA DE OLIVEIRA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de vidraceiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERALDO 
SANTOS SERRA e de APARECIDA RODRIGUES COUTINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS VITORINO MARTINS 
e de MARIA ARLETE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO RAMOS DE OLIVEIRA e JÉSSICA MARIA MACEDO DA PAIXÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, polidor, nascido em Cruzeiro do Oeste - PR, aos 05/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
BARBOSA DE OLIVEIRA e de GENI RAMOS DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 31/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR NASCIMENTO DA PAIXÃO e de 
REINILDA DE MACEDO PAIXÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO SILVA COELHO e FERNANDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotor 
de vendas, nascido em Mauá - SP, aos 22/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR DA SILVA COELHO e de 
MARIA INES DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido em São Paulo 
- SP, aos 01/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO CARLOS DOS SANTOS e de MARIA NILZA SANTOS 
INVENÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS SILVA BATISTA  e ANDRÉIA DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo , nascido em IPATINGA - MG, aos 23/08/1990, residente em Diadema - SP, filho de MARIO LUCIO BATISTA  e 
de MARLETE MARIA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. produção, nascido em São Paulo 
- SP, aos 14/02/1975, residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO GOMES DA SILVA e de MANOELITA SALUSTIANA 
DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DONATO DOS ANJOS e NÁGILA APARECIDA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Estudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBEM DONATO 
DOS ANJOS e de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Estudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SORAIA DE SOUZA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL SILVA SANTOS e DAYANNE SOARES DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
inspetor de qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL DOS 
SANTOS e de ADRIANA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/10/2002, residente em São Paulo - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO DE MOURA e de DENISE SOARES 
ELEUTERIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR DA SILVA SANTANA e THAIS DA SILVA CABRAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contador, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MANOEL DE SANTANA e 
de MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, secretária, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de EDNALDO GOMES CABRAL e de JANDIRA 
MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDISON VIGENA JUNIOR e MICHELE PULIDO BARROSO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista 
de sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 11/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISON VIGENA e de 
SILVANA GONZAGA CORVELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Captadora de recurso, nascido em São 
Paulo - SP, aos 21/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS BARROSO e de MARIA CLARA PULIDO 
BARROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO LANCIA e ALINE DE ALMEIDA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em Praia Grande - SP, aos 27/07/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de FELISBERTO DONATO LANCIA e de 
MARIA CECILIA KFOURI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Duque de Caxias - RJ, 
aos 15/07/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ANUBS REIS VIEIRA e de LEILA DE ALMEIDA  VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO EVANGELISTA CORDEIRO MARQUES e NÚBIA SILVA SIQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, estoquista, nascido em Camocim - CE, aos 21/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
EVANGELISTA MARQUES e de MARIA ESPECIOSA CORDEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Recife - PE, aos 27/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO DOS RAMOS PINTO DE 
SIQUEIRA e de QUITERIA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS MOURA CONCEIÇÃO e RAIANY MAURICIO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 25/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de WALTER SOUSA 
CONCEIÇÃO e de CREMILDA SOUSA MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de IEDA MAURICIO SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON CAVALCANTE DA SILVA SANTOS e INGRID HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, escritor fiscal, nascido em São Bernardo Campo - SP, aos 17/08/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de ROGERIO DOS SANTOS e de ROSELI CAVALCANTE DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 27/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ISAIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA e de MARIA ISABEL PEREIRA DE OLIVEIRA; 
 
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, 1º  de junho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


