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Ano 30 - Nº 4819- São Paulo, Terça- feira,  09 de novembro de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEBER SANTOS RODRIGUES e JOSIANE DA SILVA SAMPAIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Auxiliar de logistica, nascido em Ipirá - BA, aos 03/02/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO RODRIGUES NETO e de NEURACY SANTOS RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Ajudante de montagem, nascido em Américo Brasiliense - SP, aos 06/05/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALOISIO GOMES SAMPAIO e de EURIDES DA SILVA SAMPAIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON PEREIRA DOS REIS JUNIOR e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico de segurança eletronia, nascido em Diadema - SP, aos 07/03/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de JAILSON PEREIRA DOS REIS e de ELIANA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de escritorio, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
29/08/1997, residente em Diadema - SP, filho de ROGERIO DA SILVA JUNIOR e de SANDRA ALVES DE 
OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS MENEZES DOS SANTOS e CLARA PINHEIRO THOMÉ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS e de TELMA MENEZES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 17/07/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DIORGE LOUREIRO THOMÉ JUNIOR e de MARINALVA PINHEIRO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELLIPE GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS e ERIKA COSTA LARA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, vigilante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DALMO LUIZ DOS SANTOS e de MARIA CLAUDIA GUSMÃO ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de departamento pessoal, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
09/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de TADEU DA SILVA LARA e de ANGELITA SOARES COSTA 
LARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYCON RODRIGUES SANTOS SILVA e THAÍS GRANATO COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA e de ERICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 23/07/1999, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANDRÉ SANTOS COELHO e de VANUSA GRANATO PENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO HENRIQUE TOMÉ DA SILVA e CAMILA CARVALHO FUJIMORI SHIRAISHI, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/12/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO TOMÉ DA SILVA e de ELIANA PETRUSCKE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de  produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 
16/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JANIO FUJIMORI SHIRAISHI e de MARIA LUCIA DE 
CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO POLETO GOMES  e PÂMELA DE CÁSSIA OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, bancário, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPOS, aos 29/02/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO GARCIA GOMES  e de RUTH POLETO RODRIGUES ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de aux. regulatorios , nascido em ITAMARANDIBA - MG, aos 
17/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA LUZ OLIVEIRA  e de MARIA DO ROSARIO 
OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS NASCIMENTO RAIMUNDO e ANA LUCIA DA COSTA PIPINO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/11/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REGINO RAIMUNDO e de ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Penápolis - SP, aos 21/08/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAO BATISTA PIPINO e de MARIA INEZ CALDAS DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAERCIO ALVES DIAS DA SILVA JUNIOR e RAYSA BATISTA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LAERCIO ALVES DIAS DA SILVA e de RUTE MARQUES DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Copeira, nascido em Pirapora - MG, aos 14/05/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ROGÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA e de VIRGINIA BEATRIZ DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DHIOGO FERNANDES DE SOUZA e LETÍCIA DE JESUS GUEDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente de contas, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 08/08/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERNANDES DE SOUZA e de SELMA SOUZA LIMA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de testes, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/09/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ARI CORREIA GUEDES e de CLAUDIA ROSA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS GUTEMBERG PEREIRA MENEZES e VALERIA MONTEIRO DA COSTA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Bonito - PE, aos 06/06/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CARLOS ALBERTO MENEZES e de MARIA ELISABETE PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em Garanhuns - PE, aos 30/06/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JURANDIR PEREIRA MONTEIRO e de MARIA SEVERINA COSTA MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO RIBEIRO DE AQUINO e THAÍS DE FRANÇA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 16/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
JOSÉ DE AQUINO e de MARIA RIBEIRO DE AQUINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 03/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO 
ARAUJO VIEIRA e de JOSEFA ARAUJO DE FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ ISRAEL e MICHELLE RAMOS DE MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, servidor público municipal, nascido em São Paulo - SP Subdistrito Perdizes, aos 11/05/1986, residente 
em Guarulhos - SP, filho de MARIO LUIZ ISRAEL JUNIOR e de VERA LUCIA FERNANDES ISRAEL; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP Subdistrito Saúde, aos 
21/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de AUDENICE RAMOS DE MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO TORRES LUZIA e JOYCE ALVES ANTUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

tecnico de ar condicionado, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ANTONIO LUZIA e de VILMA PINHEIRO TORRES LUZIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERALDO ALVES ANTUNES e de ELZI TEREZINHA ANTUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEBER BISPO RIBEIRO  e MARCIA CRISTINA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, motorista de aplicativo , nascido em AURELINO LEAL - BA, aos 19/06/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ENIVALDO JOSÉ RIBEIRO e de CRESILDA BISPO DOS SANTOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, diarista , nascido em JUNQUEIRO - AL, aos 04/07/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS  e de SONIA JOAQUIM DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUAN PABLO NOGUEIRA e YASMIM SANTOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 20/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDECIR NOGUEIRA e de SELMA MARIA FRANCELINO NOGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 18/10/2003, residente em Diadema - SP, filho de 
FAUSTO CAETANO DE SOUSA e de CRISTIANE SANTOS GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOISES DOS SANTOS ARAUJO e LUCIVÂNIA VANDERLEI DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Micro empresário, nascido em Altamira - PA, aos 27/08/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CEZARIO ARAUJO DA SILVA e de ADELINA MARIA DOS SANTOS ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido em Brejo da Madre De Deus - PE, aos 22/08/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADEILDO PEDRO DA SILVA e de LUCIENE GERALDA VANDERLEI 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL ALONSO SILVA e VITÓRIA SOARES XAVIER, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, ajudante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/08/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO AURELIO ALVES DA SILVA e de JULIANA RODRIGUES ALONSO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/12/2002, residente em Diadema - SP, filho 
de MESSIAS XAVIER DA SILVA e de EDLENE SOARES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN GONÇALVES DE OLIVEIRA  e AMANDA ROSILEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA , sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de sistemas , nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 20/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MOREIRA OLIVEIRA  e de 
CLAUDIA ELIANA GONCALVES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, professora , nascido em 
LIMOEIRO - PE, aos 19/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO RODRIGUES TEIXEIRA  e 
de ROSILEIDE ANTONIA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YURI HERMES SANTOS DE OLIVEIRA e JÚLIA MACIEL FIRMINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HERMES AFONSO DE OLIVEIRA e de ELZIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CLAUDIO JOSÉ FIRMINO e de IVANI MOREIRA MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON FERREIRA e VANESSA SANTOS DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 09/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARILENE FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 18/05/1993, residente em Diadema - SP, filho de CELSO PEREIRA DE ALMEIDA e de MARIA DAS 
GRAÇAS FERREIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO APARECIDO FAGUNDES e EDVANISE GOMES DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, nascido em Grão Mogol - MG, aos 10/12/1980, residente 
em Diadema - SP, filho de MANOEL FAGUNDES MURÇA e de ASTÉRIA NUNES DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, serviços gerais, nascido em Grão Mogol - MG, aos 19/09/1989, 
residente em Grão Mogol - MG, filho de EDGAR GOMES DE ASSIS e de JOANA GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE SEIJI RETAMIRO e LETÍCIA NASTRI SENNA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

tatuador, nascido em Yokkaichi - Província de Mie - Japão, aos 07/11/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de IRINEU RETAMIRO e de PRISCILA VIVIANE RETAMIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, esteticista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/06/1996, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de JOSÉ MILTON SILVERIO SENNA e de CLÁUDIA NASTRI SILVERIO SENNA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEVERTON EDUARDO e DÉBORA LETÍCIA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Encanador industrial, nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SERGIO EDUARDO e de ELENITA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 12/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSELI DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO SOUZA COSTA e JULIANA MARIA DE JESUS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, Pedreiro, nascido em Jequié - BA, aos 31/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARQUIAS XAVIER COSTA e de JOANA ALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Auxiliar de conservação, nascido em Boa Nova - BA, aos 04/06/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ODILON PIRES DA ROCHA e de NEIDES MARIA DE JESUS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SIDNEY DE JESUS PENA e BRUNA DE SOUZA PEIXOTO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, inspetor de qualidade , nascido em Ituaçu - BA, aos 06/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARMANDO GONÇALVES PENA e de ELZA ROSA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileir , 
solteiro, vendedora , nascido em DIADEMA - SP, aos 26/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRE 
MAURICIO PEIXOTO  e de JANETE DA SILVA SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RYAN SOARES DE SOUSA e ALINE LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Atendente de negócios, nascido em Diadema - SP, aos 14/12/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO ROBSON ALVES DE SOUSA e de FRANCISCA SOARES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Atendente de negócios, nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de KLEBERSON TADEU GOMES DA SILVA e de VIVIANE DOS REIS NOGUEIRA 
LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO TIBÉRIO SANTOS DA SILVA e DAIANE DOMINGOS NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São José do Egito - PE, aos 05/12/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ JOÃO DA SILVA e de VASTÍ QUITÉRIA SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 15/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO GERALDO NUNES e de MARIA SERGILDA DOMINGOS XAVIER NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DA SILVA MOURA e DIEYLLA FIGUEIREDO ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar  de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ CICERO SILVA DE MOURA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 27/05/1996, residente em Diadema - 
SP, filho de GERALDO DA SILVA ROSA e de MARIA BALBINO DE FIGUEIREDO ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO DIAS e MILLENA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

ajudante geral, nascido em Acopiara - CE, aos 22/03/1992, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIA DIAS 
DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de COSME GOMES DA SILVA e de MARIA ALDENORA PEREIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDMARCIO VIEIRA BASTOS e SABRINA FEITOSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, técnico de enfermagem, nascido em São João da Ponte - MG, aos 30/06/1979, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO DE SOUZA BASTOS e de MARIA JOSE VIEIRA BASTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1997, 
residente em Guarulhos - SP, filho de ALEX FIORAMONTE DA SILVA e de ANDREA PATRICIA FEITOSA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAIAS DA SILVA SOUZA e BRUNA CRISTINA NOLETO RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, servidor público, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/06/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILVAN MANOEL DE SOUZA e de LINDALVA JOSEFA DA SILVA SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de atendimento, nascido em Osasco - SP, aos 
18/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO DA SILVA RIBEIRO e de IVELITA NOLETO 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ANTONIO MARTINS DE PAULO E SILVA e KARMEM KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de suporte de T.I., nascido em Mucambo - CE, aos 
01/02/2001, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO SOARES DA SILVA e de ELIZABETE MARTINS DE 
PAULO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/09/1998, residente em Diadema - SP, filho de JORGE ALVES DE OLIVEIRA e de SILVIA REGINA CABRAL 
DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO RAMOS DE LIMA e DENISE CRISTINA SILVA ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, bancario, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DAMIÃO FERREIRA DE LIMA e de NOEME FLORENCIA RAMOS DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/02/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de OSVALDO FRANCISCO ROSA e de ERENICE DA SILVA FLORENCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS RODRIGUES ANTUNES ABRANTES e DANIELE PRADO DOS REIS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte junior, nascido em Diadema - SP, aos 10/12/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ATAIDES ANTUNES ABRANTES e de MARIA DO SOCORRO 
RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diadema 
- SP, aos 30/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISON PRADO DOS REIS e de ANA MARIA 
DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO MANOEL DA SILVA e ANA CLAUDIA SILVA XAVIER, sendo o pretendente:  nacionalidade 

inspetor de qualidade, solteiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEVERINO MANOEL DA SILVA e de CRISTIANA TEREZINHA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 29/03/1996, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARCIAL FRANCISCO XAVIER e de ELIZONETE DA SILVA FELIX; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RIAN RANIELLI BEZERRA GONÇALO e THALITA ALVES FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, professor de história, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/09/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO GONÇALO e de EDINOVALDA BEZERRA GONÇALO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora de gastronomia, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 14/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILTON JOSE FERREIRA e de LUCINEIA ALVES 
DOS SANTOS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO LIMA DO NASCIMENTO FILHO e PAMELA EDUARDA MENDES DE OLIVEIRA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar juridico, nascido em Fortaleza - CE, aos 30/04/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO LIMA DO NASCIMENTO e de ANGELA MARIA QUEIROZ DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmaceutica, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 17/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ MENDES DE OLIVEIRA e de ADRIANA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO ANTONIO VIDAL e FLAVIA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 28/04/2000, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS 
ROBERTO VIDAL e de IRIS NOGUEIRA DOS SANTOS VIDAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tatuadora, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO 
ALVES DA SILVA e de MARIA DE FATIMA ALVES VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO HENRIQUE SALES DE SOUZA e ISABELLY MATOS ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de JOAQUIM MARTINS DE SOUZA e de MARIA DO SOCORRO SALES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MAURO RIBEIRO ALVES e de JUSSARA MATOS PIMENTEL ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO AURELIO VIEIRA e DAVY GOMES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, jornalista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE 
VIEIRA e de LEONINA XAVIER VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido 
em Santo André - SP, aos 28/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE OLIVEIRA e de 
MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO e DAYSE APARECIDA DE QUEIROZ, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1977, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de recebimento fiscal, nascido em Diadema - SP, aos 13/12/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDISON FRANCISCO DE QUEIROZ e de CLEONICE APARECIDA DE QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VITOR TENORIO CAVALCANTI e TAIS SOUSA BASTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, contabilista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/04/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GENESIO TENORIO CAVALCANTI e de HERONDINA BONIFACIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, contabilista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/06/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NADSON VALERIO BASTOS e de IVANEIDE PROSPERO DE SOUSA BASTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE AUGUSTO NASCIMENTO SILVA e CAMILA MARIA ANTIQUERA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido em Poços De Caldas - MG, aos 04/07/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de VALDOMIRO SILVA NETO e de MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedagoga, nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS BENITHE ANTIQUERA e de MARIA DO SOCORRO FRANCISCO 
ANTIQUERA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e ADRIANA PAULA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/07/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDIELSON SOUZA DE OLIVEIRA e de RAIMUNDA PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Ipaporanga - CE, aos 02/12/1985, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SOUSA e de MARIA DE PAULA RODRIGUES SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KELVINS MENDES SILVA e VANESSA NUNES DE MENDONÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, funileiro automotivo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/08/1991, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA e de MARIA MENDES CANDIDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administrativa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
21/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO DONATILO DE MENDONÇA e de MARCIA 
REGINA NUNES DE MENDONÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS INÁCIO e RAIMUNDA MUNIZ DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO INACIO e de DURVALINA FRANCISCA DOS SANTOS INACIO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Itatira - CE, aos 24/09/1971, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MACEDO DA SILVA e de ANTONIA MUNIZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENES DA SILVA MATOS JÚNIOR e ELOISA LUCIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, contador, nascido em Juazeiro - BA, aos 01/07/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
DENES DA SILVA MATOS e de NELIZETE DA SILVA COSTA MATOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, contadora, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de JULIO LUCIANO DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERREIRA DE ARAUJO e LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, publicitário, nascido em Camocim - CE, aos 01/12/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA ARAUJO e de MIRLENE FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de faturamento, nascido em Bacabal - MA, aos 10/11/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA e de LUCIENE PEREIRA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 09  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLISON DANILLO FERREIRA e CIBELY MARIA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 10/10/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO VALDIR FERREIRA e de ROSALI FERREIRA NOGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Belo Jardim - PE, aos 30/06/1992, residente em Diadema - 
SP, filho de CÍCERO MARINHO DA SILVA e de JURACY MARIA 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, 09  de  novembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


