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Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4783 - São Paulo, Terça- feira,  10 de agosto de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO FLORENCIO e VANESSA CRISTINA RESENDE NOGUEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/02/1973, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DIONIZIO FLORENCIO e de MARIA ANGELICA ALVES DA COSTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/11/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO NOGUEIRA e de MARIA APARECIDA RESENDE 
NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

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

nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO SANTOS DE SOUZA e de VERA LUCIA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
13/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO CAVALCANTI DA SILVA e de CATIA 
APARECIDA DE MATOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 

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

divorciado, vigilante, nascido em GARANHUNS - PE, aos 02/08/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO DIAS DA SILVA e de ALZIRA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em MARAIAL - PE, aos 15/08/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA e de MARIA DO CARMO JANUÁRIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO CARNEIRO LEMOS e VANESSA BATISTA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, empilhador, nascido em IGUATU - CE, aos 31/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MENÊSES CARNEIRO DE OLIVEIRA e de RAIMUNDA FELIX LEMOS DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em JUCÁS - CE, aos 14/10/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES e de FRANCISCA BATISTA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOAB SANTOS NOVO e KAROLINE PEREIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, técnico em lavagem, nascido em Jequié - BA, aos 28/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO BONFIM NOVO e de MARIA BATISTA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
ROSELAINE PEREIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIMI LUCAS e MIRIAN DA TRINDADE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 09/01/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
RAIMUNDO LUCAS e de TERESA DE JESUS PEREIRA LUCAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de compras, nascido em Quijingue - BA, aos 04/10/1987, residente em Diadema - SP, filho 
de CATARINO DE SOUZA ANDRADE e de ANAMIRA DA TRINDADE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA  e MARIA  CELIA NASCIMENTO DOS SANTOS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante gerais , nascido em IRAQUARA - BA, aos 08/03/1963, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FELISBERTO COUTINHO DE OLIVEIRA  e de EDITE CIRINA DOS SANTOS ; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de serviços gerais , nascido em WAGNER - BA, aos 
17/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ROZALVO NASCIMENTO DOS SANTOS  e de 
DOMINGAS FRANCISCA ROMANA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ODAIR RIBEIRO DOS SANTOS e EVA LUCIA ZEPECHOUKA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Canápolis - MG, aos 15/10/1965, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FLÓRO DOS SANTOS RIBEIRO e de ANELITA PEREIRA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonoma, nascido em Curitiba - PR, aos 04/01/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANA ZEPECHOUKA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM SILVA FORNAZIERI e DANIELA FABIANA NUNES MARINS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, educador fisico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/02/1991, residente em Diadema - 
SP, filho de VALTER FORNAZIERI e de TANIA CRISTINA FORNAZIERI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operadora de atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/04/1979, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSE NARCISO MARINS e de IVETE NUNES SILVA MARINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON SILVA DOS SANTOS e ELISANGELA DOS ANJOS FERREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em BARRA DO CHOÇA - BA, aos 28/01/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SERISVALDO CRUZEIRO DOS SANTOS e de SILVANETE SILVA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em VITÓRIA DA CONQUISTA - 
BA, aos 06/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON MENDES FERREIRA e de ZILDIR DOS 
ANJOS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS FERNANDES ROSA e JULIANA CUCUMAZZO DE BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, planejador de manutenção, nascido em Diadema - SP, aos 17/10/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA ROSA DE AZEVEDO e de MARIA STELA FERNANDES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de pesquisa e desenvolvimento, nascido em Diadema 
- SP, aos 22/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de LUIS CARLOS DE BRITO e de KATIA 
CUCUMAZZO DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO BRUSTOLONI MAXIMIANO DA CUNHA e TALITA RAMOS MARTINS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, operador de audio, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/09/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO MAXIMIANO DA CUNHA e de MARIA APARECIDA 
BRUSTOLONI DA CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonoma, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 18/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SAVIO SOSIO MARTINS e de HELDA 
FISCHER RAMOS DA SILVA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID DE JESUS MANDU e MONIQUE EPAMINONDAS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 05/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO SOARES MANDU e de SILVANA ALVES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 10/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ROBERTO SOARES DE SOUZA e de MARIA CRISTINA EPAMINONDAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANESSA SILVA DE SOUSA e SIMONE PACHECO GUIMARÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, tatuadora, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de WALTER LELES DE SOUSA e de CLAUDIA DE FATIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em Diadema - SP, aos 14/03/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RENATO RIBEIRO GUIMARÃES e de MARLENE ALVES PACHECO GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR BOTELHO DE CERQUEIRA e PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO FREITAS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Goiânia - GO, aos 20/09/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de JAIME PINTO DE CERQUEIRA e de DIVINA SOCORRO SOUZA BOTELHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 
26/07/1988, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DA SILVA FREITAS e de MARIA ALDENORA 
DO NASCIMENTO FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE VALERETTO MUNIZ e AMANDA RIBEIRO LUIZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 

, solteiro, operador de loja , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO CARLOS MUNIZ  e de MARIA LUIZA VALERETTO; e a pretendente: , solteiro, autonoma , 
nascido em DIADEMA - SP, aos 14/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ELSON GERALDO LUIZ e 
de DAMIANA JOSEFA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO ALVES SILVA  e BRUNA MIRELY DOS SANTOS SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, auxiliar de perecíveis, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/05/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO DA SILVA  e de SIMONE  MARIA ALVES ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente operacional , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
21/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO TENORIO DA SILVA  e de INACIA ROSA DOS 
SANTOS SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO ADRIANO SILVA e CAMILA DE CASTRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

motorista, nascido em Nossa Senhora Da Glória - SE, aos 27/07/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ OSMAR SILVA e de TEREZINHA DIAS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1984, residente em Diadema - 
SP, filho de SÔNIA NOGUEIRA DE CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO ARAUJO LIMA e ESTER RODRIGUES SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 16/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO 
DE LIMA e de RAQUEL ALVES DE ARAUJO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
autonoma , nascido em SÃO LUÍS - MA, aos 08/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RIBAMAR CANTANHEDE SOUSA FILHO  e de MARIA DE FATIMA PIMENTEL RODRIGUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE SIMÃO ARCHANJO e GISELE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, marceneiro, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 12/02/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JAIME ARCHANJO e de MARIA APARECIDA SIMÃO ARCHANJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/08/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ODAIR DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÁLVARO RAMOS DE SOUZA e DANIELLE ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, instrutor de musculação, nascido em DIADEMA- SP, aos 15/03/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDIR ALVES DE SOUZA e de JOANA DARQUE RAMOS SOTO DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/09/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NAILTON ALVES DOS SANTOS e de VALMIRA ALVES MARCELINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGER PEREZ DO NASCIMENTO e MAYARA PEREIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, mecanico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/01/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAIR BARBOSA DO NASCIMENTO e de NÁDIA PEREZ DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 20/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL VIEIRA LIMA e de 
ALEXANDRA MARIA PEREIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS LIMA e BRENDALI DOS SANTOS SALGADO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, lider de secção, nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de IVAN LUIZ RIBEIRO DE LIMA e de SANDRA CRISTINA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em DIADEMA - SP, aos 16/10/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO RODRIGUES SALGADO e de ROSELI SANTOS SALGADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO PEREIRA DA SILVA e GIULIA LAISSA VENANCIO DA SILVA RODRIGUES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
14/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO DA SILVA FILHO e de MARIA APARECIDA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/12/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES e de ELIZETE TEREZINHA 
VENANCIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALDAIR GOMES DA SILVA e BRUNA DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de ALBINO 
GOMES DA SILVA e de EDNALVA SOUZA CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/2000, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO DE ASSIS SILVA 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,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NICOLAS SERGE SOARES BONNEFONT e JÉSSICA AMORIM DA SILVA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, analista de sistemas , nascido em Diadema - SP, aos 24/02/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CHRISTIAN BONNEFONT e de ADILSA SOARES SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, coordenadora de operações , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 27/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ALVES DA SILVA  e de ALZIRA ROSA 
AMORIM DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ EDMILSON DE MELO e CICERA SERAFIM NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, ajudante, nascido em Campo Alegre - AL, aos 02/08/1976, residente em Diadema - SP, filho de 
JOÃO JOSÉ DE MELO e de JOSEFA JOVENCIO DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Limoeiro de Anadia - AL, aos 09/02/1962, residente em Diadema - SP, filho de 
ERDIAS RIBEIRO NUNES e de MARIA JOSÉ SERAFIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO LINS CAMÊLO DA SILVA e VANESSA DE FREITAS HENRIQUE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/01/1986, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de OSMAR CAMÊLO DA SILVA e de VALDETE LINS CAMÊLO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 12/02/1992, residente em Diadema - SP, filho de VALDOMIRO DE FREITAS HENRIQUE JUNIOR e de 
MARIA MADALENA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA e GABRIELLY MARINI BUENO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente adiminstrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/10/1993, residente em 
São Paulo - SP, filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e de ROSELI FERREIRA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 
02/03/2001, residente em Diadema - SP, filho de LAÉRCIO INÁCIO BUENO e de SUELY APARECIDA 
MARINI BUENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALQUES CARDOSO PEREIRA e  MARILÚCIA DA SILVA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em AURELINO LEAL - BA, aos 09/03/1974, residente em Diadema 
- SP, filho de AMILTON PEREIRA e de JOANA CARDOSO FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, do lar, nascido em QUEBRANGULO - AL, aos 08/04/1964, residente em Diadema - SP, filho 
de ELOI SIMPLICIO DA SILVA e de FLORACI TAVARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISMAEL RICARDO BARROS LEMOS SANTOS e ALINE SELEDONIO TIROEL, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, Empresário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/02/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DOS SANTOS FILHO e de CREUZA BARROS LEMOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Empresária, nascido em Diadema - SP, aos 
21/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TIROEL e de MARIA AURENISA SELEDONIO 
TIROEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX ALVES DE ALMEIDA e FERNANDA DE MEDEIROS VERAS , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, comerciante , nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANSELMO DE ALMEIDA e de ROSANGELA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, administradora de empresas , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/11/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SILVA VERAS  e de CLARICE MARIA MEDEIROS VERAS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO MENDES NEIVA e BRUNA SANTANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 16/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
LAURINDO DOS SANTOS NEIVA e de MAGNA APARECIDA MENDES NEIVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em Diadema - SP, aos 02/03/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de EDSON ALVES DA SILVA e de SANDRA SANTANA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS SILVA VIEIRA e LETÍCIA PEREIRA CALDEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, estudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/12/2004, residente em Diadema - SP, filho de 
EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA e de MARIA SIRLEI SILVA LEITE GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em FREI INOCÊNCIO - MG, aos 06/10/2003, residente em Diadema - 
SP, filho de VALDEMIR ARLINDO PEREIRA e de JOICE APARECIDA PEREIRA CALDEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS VIEIRA e SIMONE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 

eventos internos, nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1966, residente em Diadema - SP, filho de 
ANGELINO VIEIRA e de ENIDE ROSA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1967, residente em Diadema - SP, filho de MANUEL PEREIRA DE 
ARAUJO e de CONSTÂNCIA FERRONATO DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ NICOLAS LAINO ALVES e MARIA PATRICIA HENRIQUE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de ADEMILSON ANTONIO ALVES e de JANETE LAINO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de cadastro, nascido em Delmiro Gouveia - AL, aos 28/08/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de ELIO HENRIQUE MORAES e de MARIA DAS DORES HENRIQUE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS NOVAES FOLIENI e MICHELLE RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, empresário , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/02/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANGELISSON FOLIENI e de RAQUEL EUDETE NOVAES FOLIENI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, agente de processos , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/07/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES MIRANDA DE SOUZA  e de IRISNEIDE 
RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL CARLOS DA CONCEIÇÃO SÁ TELES e VERA LUCIA DE CASTRO BENDER, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, controlador de acesso, nascido em BOQUIRA - BA, aos 
02/03/1971, residente em Diadema - SP, filho de GERMINIANO ALVES DE SÁ TELES e de TERCILIA ROSA 
DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em SÃO TOMÉ - 
PR, aos 14/09/1963, residente em Diadema - SP, filho de NOIR BENDER e de MARIA APARECIDA DE 
CASTRO BENDER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON DA SILVA e GISELE CAMARGO MUNDURUCA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

divorciado, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ JUSTINO DA SILVA e de JOSEFA NEIDE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GICELIO LIMA MUNDURUCA e de MADALENA CAMARGO LEME; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAIKON ANDRADE CAVALCANTE e THAIS BARBOSA SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 17/03/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ ADAILTON ALVES CAVALCANTE e de MARIA REGINA DE ANDRADE SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de sac, nascido em Diadema - SP, aos 30/12/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WAGNER SANTOS SANTANA e de JAQUELINE BARBOSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DE CARVALHO MONTEIRO e KAREN MENDONÇA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 08/01/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSIVALDO LOPES MONTEIRO e de MARLENE FELICIDADE DE CARVALHO 
MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteta, nascido em Recife - PE, aos 
10/05/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e de ELIANA ALVES DE 
MENDONÇA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILIO PEREIRA DE SOUSA e ANTONIA IRACILDA GONÇALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Lider de dobradeira, nascido em Landri Sales - PI, aos 02/04/1978, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ARCENIO PEREIRA DE SOUSA e de ELISABETE DA COSTA MUNIZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em Pedra Branca - CE, 
aos 21/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE PEDROSA LIMA e de ANTONIA IRACI 
GONÇALVES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL RODRIGUES DOS REIS e MICHELLE DE MATOS CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 15/06/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WELLINGTON FRANÇA DOS REIS DA SILVA e de FABIOLA COUTO RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Estagiária, nascido em São Paulo - SP, aos 24/01/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ PEREIRA DA CRUZ e de MARIA NATAL VIEIRA DE MATOS DA 
CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO PEREIRA e LUCILENE MÁRCIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1981, residente em Diadema - SP, filho de 
LOURDES PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, 
nascido em Catas Altas da Noruega - MG, aos 24/03/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM 
BEBIANO DOS SANTOS e de GERALDA RAIMUNDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO CARLOS BUSNELLO e GLEUSA ARLINDA PEDRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, Produtor de eventos, nascido em Ciríaco - RS, aos 02/03/1966, residente em Diadema - SP, filho 
de ODILA BUSNELLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em 
Guaraciaba - MG, aos 20/03/1972, residente em Diadema - SP, filho de ADÃO PEDRO e de LOURDES 
JOANA DA CUNHA PEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO AGOSTINHO DA SILVA e SARA ANTUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, pintor de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 02/07/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de CARLOS ROBERTO DA SILVA e de SHIRLEY BERNABÉ AGOSTINHO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 11/11/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de ODETE SUELI ANTUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE LOPES DO NASCIMENTO e LADY DAYANA LIMA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Ajustador mecânico, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/10/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO e de MONICA TAVARES LOPES 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, nascido em Princesa Isabel - 
PB, aos 17/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INALDO BARBOSA DO NASCIMENTO e de 
MARLENE LIMA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS ALVES DOS SANTOS e ELAINE LOPES MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, pintor de auto, nascido em IPIAU - BA, aos 29/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADRIANO ALVES DOS SANTOS e de SIMONE MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Minas Novas - MG, aos 07/09/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TARCÍSIO LOPES e de MARLI HELENA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINALDO JOSÉ DOS SANTOS e JENNIFER SANTANA CUNDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 16/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de WALMIR JOSÉ DOS SANTOS e de JENI PEREIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, costureira, nascido em Diadema - SP, aos 13/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RICARDO PEREIRA CUNDES e de PATRÍCIA ANDRADE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON FELIX GOMES  e AMANDA ELIZABETH CORREIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em São Paulo - SP, aos 15/03/1982, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ ARAUJO GOMES e de MIRIAM FELIX DA SILVA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, dirigente religioso, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1983, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ RUBENS CORREIA e de ERCILIA DE PINHO CHIVANTE CORREIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEANDERSON DE FRANÇA SILVA e CAMILLA FRANCISCO BORGES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, lavador, nascido em Recife - PE, aos 13/12/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GERSON JOSÉ DA SILVA e de ELIZANGELA MARIA DE FRANÇA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de laboratório, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/09/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO BORGES e de BERNARDETE AUXILIADORA FRANCISCO 
BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO JUSTINO DA SILVA e KEILA MEDEIROS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Montador, nascido em Diadema - SP, aos 14/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANOEL JUSTINO DA SILVA e de TERESA PAULO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 26/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
PIRES ROSA DOS SANTOS e de MARIA SONIA APOLONIO MEDEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALTER SOARES DE SOUZA e MARIA DALVA ALVES DE BARROS ARAUJO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 14/07/1969, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES DE SOUZA e de THEREZA DE JESUS SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO ALVES DE ARAUJO e de ADEILDA ALVES DE BARROS 
ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE VITOR MOURA DA SILVA e TATIANA VITÓRIA DE SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de obra, nascido em Santo André - SP, aos 25/02/2000, residente 
em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e de JOSELMA MARIA DE MOURA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Olinda - PE, aos 08/03/2001, 
residente em Diadema - SP, filho de RICARDO JULIO SILVA DE MELO e de SUELY DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DE OLIVEIRA GOMES e IRIS LEAL DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Operador de produção, nascido em DIADEMA-SP, aos 20/05/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADRIANO DE LIMA GOMES e de RANILDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Canudos - BA, aos 05/12/2000, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ADRINO ALVES DA SILVA e de ANA LUCIA LEAL DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  10  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS RODRIGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA DA SILVA e TAWANNY CRISTHINY DE ARAÚJO 
SOUTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de corte e vinco, nascido em Vitória 

de Santo Antão - PE, aos 07/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARCOS DA SILVA e de 
IZABEL CRISTINA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Mamede - PB, aos 07/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAK BATISTA 
DE SOUTO  e de ELIANE LUCENA BATISTA DE ARAÚJO; 
  
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,  10  de agosto de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


