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Ano 30 - Nº 4756 - São Paulo, Terça- feira, 8 de junho de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVAM JOAQUIM DOS SANTOS e LUCINETE MATIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Ribeirão - PE, aos 28/11/1973, residente em Diadema - SP, filho 
de JOAQUIM SEVERINO DOS SANTOS e de MARIA SEVERINA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, funcionária pública, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1966, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO BENTO DA SILVA e de ALCINA MATIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UELLINGTON FERRAZ ROCHA e ANDRÉIA MARIA FRANCISCA GOMES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de produção, nascido em Jordânia - MG, aos 25/09/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO FERREIRA ROCHA e de JOVELINA FERRAZ OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, aos 23/03/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA GOMES e de JOANA FRANCISCA FERREIRA 
GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AISLAN DE SOUZA PEDROZA e NATHALY GUIMARÃES RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, músico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/03/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO GERMANO DE ALMEIDA PEDROZA e de MARIA MARGARIDA DE SOUZA 
PEDROZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 20/12/1991, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
VALDEMIR GONÇALVES RIBEIRO e de LUCIANA GUIMARÃES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO GOMES VIANA e CREUSA PEREIRA PARDINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1982, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO VIANA e de LUCIA GOMES DO PRADO VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, doméstica, nascido em Mortugaba - BA, aos 02/11/1970, residente em Diadema - SP, filho de ALICE 
PEREIRA PARDINHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS SOUZA DA SILVA e LETICIA FERNANDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/04/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de SAMUEL ALVES DA SILVA e de HAYDEE CRISTINA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
10/08/1996, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de ALAN DEVESA DA SILVA e de EUNICE DA 
SILVA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROMARIO JARDIM SOUZA e ELIVELANDIA ALVARES COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, chefe de seção I, nascido em Jequié - BA, aos 15/08/1992, residente em Embu das Artes - 
SP, filho de RAULINO CASTRO SOUZA e de MARIA JOSÉ JARDIM SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, gerente comercial, nascido em Jequié - BA, aos 28/07/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de EDVALDO SANTANA COSTA e de ELOIZA ALVARES COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALMIR CAMPOS MATIAS e MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE ANDRADE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, juiz arbitral, nascido em Natal - RN, aos 01/12/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL MATIAS DE OLIVEIRA e de MARIA VICELIA CAMPOS MATIAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, lavradora, nascido em Viseu - PA, aos 29/12/1980, residente 
em Bragança - PA, filho de JOÃO CRUZ  DE ANDRADE e de ROSILDA DO NASCIMENTO ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVAN ALVES DO NASCIMENTO e VALQUIRIA SILVA FRANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, frentista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/08/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DOURIVAL ALVES DO NASCIMENTO e de LAURIANA DOS SANTOS NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/02/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO SALVIANO DE FRANÇA e de BENEDITA ROSITA DA SILVA 
FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO MACIEL ALVES PINHEIRO e LÍDIA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Ouricuri - PE, aos 17/07/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO ROMÃO PINHEIRO e de ISMAVETE ALVES DO CARMO PINHEIRO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/08/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ IVANILDO DA SILVA e de OLINDINA MARIA DA CUNHA 
SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN PIMENTEL NOVAIS e ÉLLEN CRISTINA MATIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 23/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADÃO JOSÉ DE NOVAIS e de MARIA TELES PIMENTEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDIONOR GERALDO DA SILVA e de MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HUGO DE AVIZ VIEIRA e ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, consultor de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/2002, residente em 
Diadema - SP, filho de JANITO VIEIRA FILHO e de MARIA JOSÉ DE AVIZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, designer gráfica, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de ADALTO NUNES DOS SANTOS e de ROSEMEIRE CAIRES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL ANTONIO FERRAZ NETO e PATRICIA LOPES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, policial civil, nascido em Guarujá - SP, aos 01/06/1970, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DALVO JOSÉ FERRAZ e de ELIDIA PEDRAZOLI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de laboratório, nascido em São Paulo - SP, aos 26/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS e de ESTELITA LOPES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA e VIVIANA DE SOUZA TEOBALDO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/03/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FELIPE PEREIRA e de MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, autonoma, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
09/06/1975, residente em SÃO CAETANO DO SUL - SP, filho de RUTE DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DE MELO RIGUEIRA e KETHELYN MORAIS SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de REGINALDO RIGUEIRA e de EMILENE SILVA DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 28/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RIVELINO FERREIRA DE SOUZA e de VANICE RIBEIRO DE MORAIS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELOISIO MAURICIO DA SILVA  e DANIELA ALVES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , divorciado, aux. monitoramento , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/08/1976, residente em 
Diadema - SP, filho de JAIME MAURICIO DA SILVA  e de SUZETE BARBOSA DE LIMA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ALVES DE SOUZA e de MARINA CAZARINI DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS ARAUJO BISPO e JOYCE SOUZA ROSSE , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, repositor , nascido em DIADEMA - SP, aos 16/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS SIEMES BISPO e de MARIA DO CARMO ARAUJO BISPO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/04/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ALENCAR ROSSE  e de NADIENE DE SOUZA GOIS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM VIEIRA SOARES e ANGÉLICA GIOVANA DA SILVA SANT´ANA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, consultor comercial, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
25/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOARES DE ASSIS e de MARIA AUXILIADORA 
VIEIRA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de serviços, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 13/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO SANT´ANA e de ELISABETE 
FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRENO ALVES DA SILVA e LARYSSA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, gari, nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ISIDRO ALVES DA SILVA e de MARIA CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LAERCIO ALVES DIAS DA SILVA e de RUTE MARQUES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACKSON BISPO MARIANO e BIANCA JUSTINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, bancario, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/09/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO LUIS MARIANO e de JANETE BISPO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 19/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
TIAGO MEDEIROS DE OLIVEIRA e de CASSIA JUSTINA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONATAN MARCELINO RODRIGUES e ALINE SANTANA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em CAMPO GRANDE - MS, aos 29/09/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de VALDIONOR DA SILVA RODRIGUES e de DINALVA MARCELINO 
RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
17/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS e de MARIA DAS 
GRAÇAS SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS FILIPE FANECO DA COSTA e GLAUCIA CRISTINA DOS ANJOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade portuguesa, solteiro, ajudante de armazém, nascido em Oeiras e São Julião da Barra, aos 
29/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANUEL PEREIRA DA COSTA e de MARIA 
AUGUSTA DOS SANTOS FANECO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de 
vendas, nascido em Diadema - SP, aos 06/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de OLIVIA 
CRISTIANE DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO PEDRO DA SILVA e ADÉLIA RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em ALTINHO - PE, aos 08/07/1954, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSE PEDRO FILHO e de MARIA AURORA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em NOVA CANAÃ - BA, aos 09/11/1967, residente em Diadema - SP, filho de 
HERMINIA ANGELA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUAREZ GERMANO PEREIRA e VERA LÚCIA BASTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, aposentado, nascido em CATOLÉ DO ROCHA - PB, aos 12/02/1954, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO ANTÔNIO GERMANO e de FRANCISCA SEVERINA GERMANO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em CANDEIAS - BA, aos 17/07/1968, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO BARBOSA DA SILVA e de JOSELINA BASTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLLEY DANTAS SANTANA e LARISSA RISSARDO SILVA DE LIMA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, comeciante, nascido em Diadema - SP, aos 05/11/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ADAUTO DANTAS DE SANTANA e de SILVANA ROSA DE SANTANA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 22/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER RISSARDO DE LIMA e de 
EDILEIDE SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS CARVALHO DA SILVA e LAIZA DANIELLY LOPES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Santo André - SP, aos 29/07/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MOISÉS VITORINO DA SILVA e de EDILEUSA CARVALHO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO EUSTAQUIO PEREIRA DOS SANTOS e de 
GERALDA DA CONSOLAÇÃO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO VINÍCIUS VIEIRA COELHO e AGATHA MARIA SANTOS DURÄES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, aprendiz, nascido em Diadema - SP, aos 06/05/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO NETO e de EDINALVA VIEIRA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 
18/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO LOPES DURÄES e de VALDIRENE DOS 
SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID DE PAULA FARIA e FERNANDA DE SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, técnico em logística, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/11/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AILTON INÁCIO DE FARIA e de ALAIDE APARECIDA DE PAULA FARIA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de vendas, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
aos 24/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MIRIAM DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO FERRÉ JÚNIOR e ELENICE MARIA DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FERNANDO FERRÉ e de RITA DE CÁSSIA SAKAMAE FERRÉ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/01/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCA MARIA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO JUSTINO MOREIRA e ERICA DE ALMEIDA ESTEVAN, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIS MAR MOREIRA e de ANTONIA JUSTINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/04/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSAFA ESTEVAN DA SILVA e de ROSENIR GOMES DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DOS SANTOS LIMA e SUÉLLEN RODRIGUES BARRADAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, op. maquinha , nascido em DIADEMA - SP, aos 15/04/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SIDNEI JOSÉ LIMA MACEDO e de ROSE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDISON CIRIACO BARRADAS e de VERA LUCIA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AUGUSTO CÉSAR LOPES DE ALCÂNTARA E ALBUQUERQUE e CAROLINA DE AGUIAR BRANDÃO, 

sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancario, nascido em DIADEMA - SP, aos 
16/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DE ALCÂNTARA E ALBUQUERQUE e de MARIA 
APARECIDA DE LIMA E ALBUQUERQUE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 25/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
RICARDO BRANDÃO e de VERA LUCIA DE AGUIAR BRANDÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHAEL LOPES DA SILVA e JOSICLEIDE DOS SANTOS LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, conferente, nascido em Petrolina - PE, aos 11/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ LOÃO LOPES e de ANTONIA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em IBIARA - PB, aos 15/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS 
LEITE e de TEREZINHA GRIGÓRIO LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DA SILVA SOUSA e DANIELLE NUNES GAZETA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar tecnico eletronica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/08/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO DE SOUSA NETO e de TANIA CRISTINA DA SILVA SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
06/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GAZETA e de ADRIANA APARECIDA NUNES 
GAZETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ ROGERIO VICTOR DE JESUS e ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/06/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de TELMA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SANTA TEREZINHA - PE, aos 02/07/1983, residente em Diadema - SP, filho de EUGENIO PAULI 
FERREIRA DE OLIVEIRA e de ANTONIA NUNES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL TEODORO SATO e GIOVANA MIKAELLI SILVA MACIEL , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, analista de suporte nivel II, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/06/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HELIO HIDEO SATO  e de GRACINDA TEODORO DA CRUZ ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de suporte nivel II, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 05/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de GIOVANI FERREIRA MACIEL  e de SELMA SILVA 
MACIEL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO CESAR CATTANEO  e MARIA SELMA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, encarregado de produção , nascido em ARAPONGAS - PR, aos 09/03/1973, residente em Diadema - 
SP, filho de GERALDO CATTANEO  e de SEBASTIANA BESSA CATTANEO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, ajudante de produção , nascido em BIRITINGA - BA, aos 21/05/1975, 
residente em Diadema - SP, filho de AURELINA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE ZANQUINI LAURINDO e VALÉRIA CRISTINA GOMES DE MORAIS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/03/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS JOSÉ LAURINDO e de LILIAN ZANQUINI ALEXANDRINO 
LAURINDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DERIVAL MARTINS DE MORAIS e de 
ELIZABETE CRISTINA GOMES DE MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE SILVA GONÇALVES e TALITA GONÇALVES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, bancário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/07/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de SIDNEI FERREIRA GONÇALVES e de MARIA ZORAIDE DA SILVA GONÇALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, veterinária, nascido em São Paulo - SP, aos 14/04/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de REGINALDO DE SOUZA LIMA e de IVANILDES GONÇALVES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO ALVES DE CARVALHO e MARIA ROSÂNGELA NUNES SABINO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor, nascido em BOA NOVA - BA, aos 12/12/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SENA DE CARVALHO e de MARIA NEUZA ALVES DE CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, divorciado, do lar , nascido em IMACULADA - PB, aos 08/08/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SABINO SEGUNDO e de ROSELI NUNES DE GOIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSIMAR DIAS DA SILVA e DEBORA PINHEIRO MORALES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/07/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSUEL BENTO DA SILVA e de GLICERIA DIAS DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS MORALES  e de SANDRA REGINA DA SILVA PINHEIRO MORALES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX BUENO e VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, almoxarifado, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/08/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MAURICIO BUENO e de ANA CRISTINA DE SOUZA ARCANJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, confeiteira, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/02/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALESSANDRO ANDRADE DE SOUSA e de IZABEL CRISTINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL IORIO  e NATÁLIA PAZIAN ANTONIOL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 

atuário, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO 
IORIO  e de VILMA MARIA DA SILVA IORIO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, química , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
ANTONIOL  e de ELIANA PAZIAN ANTONIOL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERALDO DOS SANTOS GOMES e SILVANA IVONETE DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, laminador, nascido em Petrolina - PE, aos 22/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALBERTO FRANCISCO GOMES e de HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviçoes gerais, nascido em Orocó - PE, aos 23/02/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO GUMERCINDO DE SOUZA e de MARIA IVONETE DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO RODRIGUES BARBOSA e MICHELE MARCELINA GONÇALVES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Encarregado de manutenção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 30/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CONSTANTINO JOSÉ BARBOSA e de IVONETE 
MARIA RODRIGUES BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Auxiliar de compras, 
nascido em Santa Cruz do Rio Pardo - SP, aos 13/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de DÉCIO 
GONÇALVES e de MARILVIA BERTOLDO GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO FRANCISCO MAURO e DANIELE VIEIRA RIBEIRO , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, empresário , nascido em DIADEMA - SP, aos 04/05/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GILBERTO FRANCISCO MAURO e de ISABEL DE FATIMA DAS NEVES MAURO; e a pretendente:  
nacionalidade gerente administrativo, solteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de BRAULINO JOSÉ RIBEIRO  e de SUELI RIBEIRO VIEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO MARQUES DA SILVA e KAMILLA DE SOUSA E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, instalador moveis, nascido em Remanso - BA, aos 23/09/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de VALDIR MARQUES DA SILVA e de ELENEIDE MARQUES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/2003, residente em Diadema - 
SP, filho de LIODINO VENCERLENCIO DA SILVA e de VANICE DE SOUSA E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CELSO LUCAS LIMA FREIRE e EMILI CAJAIBA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, analista de projetos, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/06/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GONÇALO SERGIO MOREIRA FREIRE e de FRANCISCA SANALBA OLIVEIRA 
LIMA FREIRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria, nascido em MILAGRES - BA, 
aos 29/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANILDO DA SILVA COSTA e de ANALICE 
ALMEIDA CAJAÍBA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON SOUZA DO VALE e VICTÓRIA CRSTYNE MINHARRO DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em Diadema - SP, aos 27/07/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JUVENAL DIAS DO VALE e de ANTONIA DE SOUZA DO VALE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEma - SP, aos 04/04/2005, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CAIO DOUGLAS DA SILVA e de PÂMELA MINHARRO RODRIGUES DA SILVA; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema- SP, 8  de junho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


