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Ano 30 - Nº 4702- São Paulo, Terça- feira,  2 de fevereiro de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR DOS SANTOS CRUZ ARAUJO e ALINE DE SOUZA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de UBIRAJARA DOS 
SANTOS ARAUJO e de HILDA DOS SANTOS CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 20/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE MARIA ALVES DIAS e de 
FIRMINA SOUZA GREGORIO ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACKSON BATISTA DE JESUS e LETICIA GRACIELE DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
moto boy, nascido em Diadema - SP, aos 03/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO AUGUSTO DE JESUS 
e de ELIANA BATISTA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 12/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO DE SOUZA e de ELIZANGELA DA SILVEIRA 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINÍCIUS MACHADO PASCHOAL e ELLEN REGINA DE SOUZA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, auxiliar de informática , nascido em Diadema - SP, aos 26/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SALVADOR DE PASCHOAL JUNIOR e de CLENIR DE ALMEIDA MACHADO PASCHOAL; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FABIO SANDOVAL DE SOUZA  e de CLAUDIA REGINA PEREIRA DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLOVIS FÉLIX PESSOA e MAGDA MOISÉS DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante, nascido em Recife - PE, aos 27/07/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de CLOVIS TAVARES PESSÔA e de 
LUIZA FÉLIX DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em Nazaré 
da Mata - PE, aos 15/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MOISÉS DO NASCIMENTO e de SEVERINA 
JOBELINA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA e DAIANY SANTOS DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
de montagem, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO RAMOS DE 
OLIVEIRA FILHO e de MARIA LAUDIA FERREIRA MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
comercial, nascido em Diadema - SP, aos 22/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARCOS DIAS DA SILVA 
e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS APARICIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONNY HEBERT DE OLIVEIRA DIAS e JULIANA BATISTA BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, instalador mantenedor de sistemas eletrônicos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/07/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PAULO DIAS FILHO e de ERIKA ROSA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, inspetora de qualidade junior, nascido em Diadema - SP, aos 11/09/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO ERISNETO BEZERRA e de JOANA BATISTA NETA BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL JORDAN ANCHIETA ARAGAO e BIANCA NORONHA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro eletricista, nascido em Maracanaú - CE, aos 06/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO JOEL COSTA ARAGAO e de REGIANIS ANCHIETA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estagiária de Direito, nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO 
OLIVEIRA SOUZA e de SIMONE APARECIDA NORONHA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS e DAIANE CRUZ DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estagiário, nascido em São Paulo - SP, aos 02/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO ARAUJO 
DANTAS e de FRANCISCA DE OLIVEIRA DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/11/2003, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA 
e de JOSÉLIA CRUZ DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DIAS GOIS e RAQUEL ELAINE DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em 
segurança do trabalho, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIEZER DA SILVA GOIS e de JOSEFA DIAS GOIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO MAURICIO DE ASSIS JUNIOR 
e de MARIA APARECIDA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KEVIN AUGUSTO RIBEIRO CABRAL DA SILVA e KAUANY NOBRE ROGERIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente de loja, nascido em CARAGUATATUBA - SP, aos 22/03/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEX SANDRO CABRAL DA SILVA  e de ERENILDE RIBEIRO LEAL ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL GONÇALVES 
ROGERIO  e de MARIA DE FATIMA NOBRE ROGERIO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENILSON ISIDORO DOS SANTOS e CLAUDINEIA DOS SANTOS MOTA PINTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ISIDORO DOS SANTOS FILHO e de MINERVINA JOSÉ DOS SANTOS E SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 11/07/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de OTACILIO 
NUNES DA MOTA e de ANÁLIA VITORIA DOS SANTOS MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURO JOSÉ DE OLIVEIRA e VANESSA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 28/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FELIX JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARIA DE JESUS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora 
de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 04/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de FLÁVIO DO ESPÍRITO SANTO 
e de CÉLIA REGINA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS FRAGAS DE SOUZA e BÁRBARA ELLI CHERUBIN, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 24/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MANOEL DE SOUZA 
e de AURENICE RODRIGUES DE FRAGAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/02/1998, residente em SÃO PAULO - SP, filho de SILVIO JORGE CHERUBIN e de MARIA IVA 
PIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUAN DA SILVA MARQUES AMARAL e MYRELY CARNEIRO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 02/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSIMAR MARQUES AMARAL e de ANA PAULA DA SILVA AMARAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 04/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIVAN FLORENTINO DE OLIVEIRA 
e de MARLENE CARNEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON GOMES DA SILVA e THAMIRES MARIA DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fiscal de loja, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CORNELIO ALVES DA SILVA 
e de ADRIANA GOMES ALEIXO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, 
aos 07/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARIA DE LOURDES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON GONÇALVES DA SILVA e VALÉRIA CARDOSO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 23/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS GONÇALVES 
DA SILVA e de VANEIDE VIEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 22/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de CÍCERO CARDOSO DA SILVA e de EDNA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YKARO FERNANDO LIMA DA SILVA e LÍDIA MARIA DE MESQUITA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 06/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de INALDO OLIMPIO DA 
SILVA e de VERONEZIA LIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de loja, nascido em 
Diadema - SP, aos 16/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LUIZ DE MESQUITA e de SOLANGE MARIA 
DE MESQUITA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONNY CORREIA DO PATROCINIO e NAYARA SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 21/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO DO 
PATROCINIO e de MARIA DA CONCEIÇÃO CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 15/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS e de 
EDINAURA SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO GOMES CARDOSO e JULIANA SHEILA ALMEIDA DE SOUZA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, operador de frota , nascido em DIADEMA - SP, aos 15/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEMENTE 
CENA CARDOSO  e de TEREZINHA GOMES CARDOSO; e a pretendente: , solteiro, analista administrativo , nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 13/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de AURENITO ALVES DE SOUZA  e de LUCIENE 
GOMES DE ALMEIDA DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINALDO SILVA e FLÁVIA APARECIDA SANTIAGO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1982, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ISAAC JOSÉ DA SILVA e de ANAILDA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Tiago - MG, aos 28/09/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SEBASTIÃO SANTIAGO e de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA 
SANTIAGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JÔNATAS JOSÉ DA SILVA e BRUNA DEMITTO PINTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
JOSÉ DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 11/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER PINTO e de MARIA HELENA 
DEMITTO PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANE DE JESUS NOVAIS e NATHALIA MATHIAS RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de MESSIAS ALVES DE 
NOVAIS e de ROSANGELA FRANCISCA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 24/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de FABIO RODRIGUES DA SILVA e de SANDRA REGINA 
MATHIAS SEGURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO GOMES DA COSTA e CAMILA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em Delmiro Gouveia - AL, aos 04/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ARLINDO DA COSTA e 
de MARIA GOMES DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, 
aos 05/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 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, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTHIAN MENDES PONTES e ALINE MENDES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1989, residente em Diadema - SP, filho de EDISON DE 
OLIVEIRA PONTES JUNIOR e de ANDREA REGINA BATISTA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonoma, nascido em Sorocaba - SP, aos 11/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de JUSCELINO 
MENDES DOS SANTOS e de ZILDETE DE ARAUJO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON SANTANA DOS SANTOS e DAIANE SILVA DAS VIRGENS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDMILSON 
GERONIMO DOS SANTOS e de MARLENE MARIA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LIDIO DAS VIRGENS e de 
RAIMUNDA MUDESTA DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO e JOSINEIDE JESUS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços, nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/1975, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EVERALDO BEZERRA DE CARVALHO e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JULIVAL JESUS SANTOS e de JOSELITA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO ROGERIO SOARES DA SILVA e LUCILANE FELIX DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, frentista, nascido em Pedra Branca - CE, aos 24/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOARES 
DA SILVA e de MARIA ZUILA UMBELINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Água Branca - PB, aos 20/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de AUDENI FELIX DA SILVA e de LUCINEIDE OLIMPIO 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONNY JOSÉ MELO FREIRE MACHADO e MAYARA ALINE TIBES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Picos - PI, aos 18/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FREIRE 
MACHADO e de MARIA JAQUELINE DA CONCEIÇÃO MELO MACHADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em Caxambu do Sul - SC, aos 02/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SIDENEI TIBES e de 
CLAUDETE CHAISE TIBES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS EDUARDO GOMES e BIANCA CAROLINY COSTA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
securitário, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO GOMES 
e de SUELI MENDES GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO DAS CHAGAS SILVA e de JOSEFA COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO MARCOS PAULINO DA SILVA e BEATRIZ VITORIA SOUZA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estoquista, nascido em Diadema - SP, aos 28/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
PAULINO DA SILVA e de MARTA MARIA DE SANTANA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 17/06/2002, residente em Diadema - SP, filho de JOSE ALEXANDRE DE 
JESUS e de DELVAI SOUZA SILVA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOGENES DA SILVA CAVALCANTI e  FERNANDA GALVÃO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/03/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DENILSON ARAUJO CAVALCANTI e de ELIANE FRANCISCA DA SILVA CAVALCANTI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 27/03/2001, residente em Diadema - 
SP, filho de EZIQUIEL AUGUSTO DE ARAUJO e de LUCIANE CRISTINA GALVÃO LOURENÇO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEILTON JOSÉ NOBREGA DA SILVA e JAMILE CRISTINE NOVAES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, nascido em Aguiar - PB, aos 19/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCONDES NÓBREGA DA SILVA e de LUCIANA ALVES DA NOBREGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cordenadora de operação, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/09/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de ISAEL FERREIRA SILVA e de JOICE APARECIDA NOVAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOANILTON BATISTA CÂMARA e COSMIA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Licínio De Almeida - BA, aos 20/02/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE LOPES DE 
OLIVEIRA e de MARIA BATISTA CÂMARA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, nascido em Pedro 
Alexandre - BA, aos 03/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS e de ANISIA ALVES 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HEITOR MOREIRA DA SILVA e AGATHA CHRISTIE AMORIM MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ISAIAS MAIA DA SILVA e de IONICE MOREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
contábil, nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ALTAY DO SOCORRO MOREIRA 
e de MARIA DE JESUS AMORIM DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ FERREIRA LEMOS e SARA MATOS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de OSNIVALDO LEMOS e de 
ELISÂNGELA FERREIRA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 25/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO LUIZ DOS SANTOS e de VIVIANE MATOS FIDELIS DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON ALVES CARNEIRO e TAIANE NEVES DE FRANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar fiscal, nascido em Diadema - SP, aos 16/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de NATANAEL FLORIANO 
CARNEIRO e de MARLENE ALVES CARNEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, domestica, nascido em 
Mauá - SP, aos 11/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON SOARES DE FRANÇA e de WALDIZIA DAS 
NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO SHIMOSE e ISALLINE FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de produção, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 12/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de SUEHARO SHIMOSE e de MARLENE 
MARCINA SOARES SHIMOSE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, educadora, nascido em Monteiro - PB, 
aos 05/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DAS DÔRES FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID RODRIGUES DA SILVA e INGRID NARA CLAUDIANO, sendo o pretendente: , solteiro, vendedor, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RODRIGUES DA SILVA e de MARIA TAVARES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista fiscal, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 
05/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIERTE ANTONIO CLAUDIANO e de ELIZABETH ARGEMIRA 
CLAUDIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO AGUIAR DA SILVA e LILIANE SOARES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista financeiro, nascido em Paraibano - MA, aos 10/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO ELIAS 
DA SILVA e de MARIA AGUIAR E SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em 
Paraibano - MA, aos 10/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTENOR VIEIRA DA SILVA e de MARIA GORETE 
SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS EDUARDO DA CRUZ e MARIGELA RODRIGUES DAVI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
chefe de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE MARIA DA CRUZ 
e de MARIA HELENA DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Itapipoca 
- CE, aos 13/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO MATIAS DAVI e de MARIA PINHEIRO RODRIGUES 
DAVI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CELSO MARQUES DE SOUZA  e HELENA MOURA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
autonomo , nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ALUISIO DA SILVA SOUZA  
e de IVANI MARQUES RODRIGUES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, enfermeira , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 10/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANCELMO LORENZETTI DA SILVA  e de EULANDIA 
FERREIRA MOURA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS LIMA PINHEIRO e WERIDIANE DIAS BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico em refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1991, residente em São Paulo - SP, filho de JOÃO JOSÉ 
PINHEIRO e de LILIAN LIMA PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Paulo 
- SP, aos 09/09/1988, residente em São Paulo - SP, filho de DOMINGOS NOGUEIRA BARBOSA e de ALDA DIAS BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO LUÍS DA SILVA e ÉLICA DO CARMO MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Cortês - PE, aos 28/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTÔNIO DA SILVA e de 
IRACI ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de aeroporto, nascido em Diadema - SP, 
aos 02/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISALDO NACOR DE MELO e de MARIA APARECIDA DO CARMO 
MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDECY MARTINS DE OLIVEIRA e ANGÉLICA VICENTE AGUIAR , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Mariluz - PR, aos 25/01/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS MARTINS DE 
OLIVEIRA e de ZELIA BEZERRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Campo Grande - MS, aos 19/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO AGUIAR e de BEATRIZ MARIA ROZA 
VICENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS RIBEIRO GOMES e CELIA VIEIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/03/1977, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JORGE 
GOMES DE BRITO e de ILZA RIBEIRO GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de nutrição, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de AGNALDO SOUZA DE JESUS e de 
JESUITA VIEIRA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENILSON ALVES DA ROCHA e DAYANNA SOUSA E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
lider de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1982, residente em Diadema - SP, filho de GERSON FERREIRA 
DA ROCHA e de DIONISIA ALVES DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em 
Manaus - AM, aos 29/12/1991, residente em Diadema - SP, filho de EMANUEL DE SOUSA E SILVA e de ZÉLIA ALMEIDA 
DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 2  de fevereiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON COSTA DA SILVA e CAROLINA CAMPOS DE FARIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente contábil, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/08/1990, residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de ERNESTO PEREIRA DA SILVA NETO e de VERA LUCIA COSTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar jurídico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/10/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de GEOVANI MARÇAL DE FARIA e de SEBASTIANA NAZARA CAMPOS DE FARIA; 
 
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, 2  de fevereiro de 2021 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


