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Ano 30 - Nº 4741 - São Paulo, Terça- feira, 4 de maio de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURÍCIO EZEQUIEL SOUZA FIDELIS e EMILLY SANTOS FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de IVAN FIDELIS 
JUNIOR e de ROSANGELA BETHANIA DOS SANTOS SOUZA FIDELIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO FARIAS e de 
FABIANA ROCHA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIVANILDO LUIZ DA SILVA e DANIELA DE CARVALHO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de expedição, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/02/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERISMÁRIO LUIZ DA SILVA e de ADELINA DE JESUS ARANHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 23/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JOAQUIM 
DOS SANTOS e de ALICE DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY DA SILVA MARTINS e VITÓRIA CRISLAYNE LIMA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico de campo, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOEL AGOSTINHO MARTINS e de FRANCINARIA ROSENO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 03/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO LIMA DE OLIVEIRA e 
de MARIA VENEZA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO JOSÉ DE LIMA e RITA DE CÁSSIA DA CUNHA VICTOR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
autonomo, nascido em Catende - PE, aos 08/04/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE LIMA e 
de QUITERIA SANTINA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, domestica, nascido em 
Maracás - BA, aos 29/10/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de PASCÁSSIO FERNANDES DA CUNHA e de ANA 
MARIA GARCIA DA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS ANDRÉ DE GIOVANI e TALITA VÉRAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
arquiteto, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 24/05/1996, residente em São Caetano do Sul - SP, filho de ALBINO DE 
GIOVANI e de SONIA REGINA RIBEIRO DE GIOVANI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicologa, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 21/12/1997, residente em Diadema - SP, filho de DJACI NUNES DA SILVA e de 
EDJANE BARROS VÉRAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE BRITO e MORGANIA DA SILVA DANTAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 21/08/1981, residente em Santo André - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DE 
BRITO e de MARLI DE SOUZA LIMA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, subgerente, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 18/07/1988, residente em Diadema - SP, filho de ORLANDO ANDRADE DANTAS e de MARIA 
NAZARÉ DA SILVA DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONILDO DE CASTRO ARANHA e BRUNA MOURA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro, nascido em Diadema - SP, aos 26/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES ARANHA e de 
ROSEMEIRE DE CASTRO ARANHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de unidade, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 14/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AILTON MOURA DA SILVA e 
de SEVERINA MOURA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR RODRIGUES DE NOVAIS e ISABELA LEONARDA FRAZÃO FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 29/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ALACID 
ANTONIO DE NOVAIS e de LENICE RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO NOGUEIRA 
FERREIRA e de ROSILDA DANTAS FRAZÃO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEBER MACEDO DA SILVA e BRUNA DA SILVA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
contador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
RODRIGUES DA SILVA e de MARIVANE MACEDO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de 
registro, nascido em Diadema - SP, aos 20/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de VALDINAR DE SOUSA ARAUJO 
e de OSÓRIA MARIA CARDOSO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIVELTON RANGEL DA SILVA MESQUITA e REBEKA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
ELIESER MESQUITA e de MARIA ELUSIÁRIA DA SILVA MESQUITA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de enfermagem, nascido em Santo André - SP, aos 02/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIMAR 
SOARES DA SILVA e de MARCIA GOMES DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ SIVALDO DA SILVA e LUCIENE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op. de 
moinho, nascido em Igreja Nova - AL, aos 17/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DIMAS DA SILVA e de 
ANGELINA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Penedo - AL, aos 
04/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA DOS SANTOS e de NATIVIDADE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO RODRIGUES e GABRIELA FERNANDES VALENTIN DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisor, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1989, residente em Diadema - SP, filho de PAULO JOSÉ 
RODRIGUES e de LUCITANIA CASTILHO RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista, 
nascido em Osasco - SP, aos 30/09/1993, residente em Osasco - SP, filho de LAUDIONOR VALENTIN DA SILVA JUNIOR 
e de MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES VALENTIN DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA e THAÍS MARIA DA SILVA MARCELINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, personal trainer, nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSELITA PEREIRA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op. de telemarketing, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO DE ANDRADE MARCELINO e de 
EDJANE MARIA LEAL DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOILSON EVANGELISTA DE CARVALHO e LETÍCIA DE OLIVEIRA GIMENEZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquinas, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 09/12/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ HONORIO DE CARVALHO e de LAURITA EVANGELISTA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 31/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
WANDERLEY AROCA GIMENEZ e de ELSA DE OLIVEIRA GIMENEZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME ROGÉRIO ALVES SIQUEIRA e MARIA DE NAZARÉ ALVES DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/06/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RUBENS DE ARAUJO SIQUEIRA JUNIOR e de ANDRÉIA ROGÉRIO ALVES SIQUEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Independência - CE, aos 27/04/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SELMO FÉLIX DO NASCIMENTO e de MARIA DE LOURDES ALVES DO 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL HENRIQUES REZENDE e KANANDA VIANA DE MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 10/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO 
REZENDE PEREZ e de ANGELA MARIA BRASILIA HENRIQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
escriturária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO 
MOREIRA DE MORAIS e de SILVIA REGANE ALVES VIANA DE MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIR HENRIQUE FERNANDES JÚNIOR e VICTÓRIA AFFONSO GOES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR 
HENRIQUE FERNANDES e de MARILEIDE RABELO TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS CLÓVIS 
SIMÕES GOES e de ROSELI AFFONSO GOES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR ELIAS ALVES MEIRA e MARIA EDUARDA DA SILVA NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ALBERTO MEIRA e de CLARISSE CRISTIANE ALVES MEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
CLAUDINEI NUNES COSTA e de SHIRLEI DA SILVA NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NEMÉSIO OLIVEIRA SILVA NETO e ADRIANA INACIA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ferramenteiro, nascido em Diadema - SP, aos 11/05/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de NEMÉSIO 
OLIVEIRA SILVA FILHO e de DIVA CORRÊA DE MIRANDA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 19/06/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO INACIO 
DE SOUZA e de HELENA MARIA ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILIAN MENDES DE ALMEIDA FILHO e MAYARA LAFAETE ALVES INÁCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de WILIAN 
MENDES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
23/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ELEANDRO CUNHA INÁCIO e de NUBIA LAFAETE ALVES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERTON WILLIAM MOREIRA  e ALICIENE CAMILA MATOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aux. administrativo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI 
WILLIAM VIEIRA MOREIRA  e de SILVIA REGINA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
enfermeira , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de COR JESU DOROTEA 
DOS REIS DE MATOS  e de ROSANGELA MARIA MATOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON DOS ANJOS e DAYSE KELLEN BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
impressor digital , nascido em Diadema - SP, aos 02/06/1987, residente em DIADEMA - SP e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, analista de contas a pagar , nascido em PICOS - PI, aos 09/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DEUSDÉDITH GRIGÓRIO BARROS DA ROCHA e de MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VITOR RIBEIRO MAGALHÃES DOS SANTOS e HELOISA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de produção, nascido em Pojuca - BA, aos 14/12/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EZEQUIEL BISPO DOS SANTOS e de CLAUDIA RIBEIRO MAGALHÃES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, instrutora de informática, nascido em Diadema - SP, aos 06/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ERANDIR DE ALMEIDA e de ROSINEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAUÊ FRANCISCO DA SILVA e RUTH PEREIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de restaurante, nascido em Santo André - SP, aos 10/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE 
FRANCISCO DA SILVA e de ZELINDA FRANCISCA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO JOSÉ DA SILVA e de 
CLEUSA MARIA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO MORAES LEITE e SIRLEI CRISTINA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA LEITE e de 
MARIA ESTER MORAES LEITE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cuidadora, nascido em Cianorte - 
PR, aos 14/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALVES DE SOUZA e de MARIA ALVES BRASIL DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVERINO MANOEL DA SILVA FILHO e MARIA DO CARMO DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em GLÓRIA DO GOITÁ - PE, aos 25/11/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
MANOEL DA SILVA e de ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em GLÓRIA DO GOITÁ - PE, aos 17/07/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO 
SEVERO DA CRUZ e de VIRGINIA JOSEFA DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILSON JOSÉ DE QUEIROS JUNIOR e STEFANY NOLASCO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON 
JOSÉ DE QUEIROS e de MARIA BARBOSA DE QUEIROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
RH, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIR DOS SANTOS e de CLEIDE 
NOLASCO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS RODRIGUES PIOVESAN e AMANDA BENEDITO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO PIOVESAN 
JUNIOR e de LUCIMAR RODRIGUES PIOVESAN; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pubicitária, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/03/1990, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de AMAURI BENEDITO e de 
ROSÂNGELA DOS SANTOS BENEDITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NELSON JUCELINO DA SILVA e THAIS BELARMINO DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de logística, nascido em Diadema - SP, aos 08/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de JUCELINO 
NELSON DA SILVA e de MARIA ESTELINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Santo André - SP, aos 13/07/1999, residente em Santo André - SP, filho de CLAUDENILSON BENEVIDES DE 
SANTANA e de IRANI BELARMINO DE SANTANA; 
 
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, 4  de maio de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


