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Ano 30 - Nº 4744 - São Paulo, Terça- feira, 11 de maio de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO NASCIMENTO DE MELO e MICHELE DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/05/1988, residente em Diadema - SP, 
filho de GILBERTO DE MELO e de MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO NASCIMENTO DE MELO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/06/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO EMIDIO PEREIRA e de MARIA CESINA DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER CIRINO DE ALMEIDA JUNIOR e FLÁVIA NAYZA VASCONCELLOS DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 12/09/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de WAGNER CIRINO DE ALMEIDA e de ROSIMEIRE MOURA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auditora, nascido em Diadema - SP, aos 14/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
ALEX DA SILVA e de VIVIANE VASCONCELLOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO RODRIGUES MACEDO e CATIÚCIA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VICENTE SILVA MACEDO e de MARIA RODRIGUES MACEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedora, nascido em São Luiz Gonzaga - RS, aos 26/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de RITA TEREZINHA 
SILVA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALMIR DE SOUZA GOIS e RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Antas - BA, aos 14/09/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA GOIS e de 
EPIFANIA MARIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/11/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS e de LOURDES MORAES DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILSON NASCIMENTO BRAGA e RAIANE LUIZ BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Santo André - SP, aos 26/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON MOREIRA 
BRAGA e de VERA LUCIA ROCHA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Santa Luzia - PB, aos 21/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ BARBOSA e de MARIA APARECIDA 
LUIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE LEOCADIO BESSA e BIANCA DE JESUS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSE LEALDÉCIO 
BESSA e de MARIA LUCILA SILVEIRA BESSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de SEVERO AUGUSTO DOS SANTOS e de 
IZABEL ROSA DE JESUS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENIS DE ANDRADE CARVALHO e AMANDA DA SILVA ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenador técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1985, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO 
LUIS DA ROCHA CARVALHO e de APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA DE ANDRADE CARVALHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/11/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCELO RODRIGUES DE ANDRADE e de ANGELICA DA SILVA ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SANTOS DE MELO e ANA HELENA PEREIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROBERTO GONÇALVES DE MELO e de CELIA DA SILVA SANTOS MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professora, nascido em Diadema - SP, aos 17/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECI ANTONIO 
DA SILVA e de ZILDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO LUIZ SANTANA DE SOUSA e THAIS REGINA FRANCISCO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, contador, nascido em Diadema - SP, aos 18/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOELMA SANTANA 
DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 27/11/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS FRANCISCO e de CLAUDIA REGINA FRANCISCO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ENÉAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR e MIRIÃ DIAS DE OLIVEIRA LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecanico, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de ENÉAS ANTONIO DA 
SILVA e de VIVIANE VELTER CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de lavanderia, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 13/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE DE OLIVEIRA LEITE e de 
ROSELI DIAS DE OLIVEIRA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONES VIANA SILVA e TACIANA MORAIS RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Guarulhos - SP, aos 23/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JONATHAS 
ELIAS SILVA e de JEONICE DE BARROS VIANA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVAN RODRIGUES DE MELO 
e de ANA OLIVEIRA DE MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS e ANA CAROLINA SILVA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 20/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM VIEIRA DOS 
SANTOS e de LINDINALVA SANTOS VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em 
São Paulo - SP, aos 29/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVAN SILVA ROCHA e de GENI DA SILVA 
ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS AURÉLIO BORGES e THAYNÁ LEAL DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de TEREZINHA DE JESUS 
BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 13/07/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALBERTO DOS SANTOS e de ANDRÉIA LEAL ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXSANDER HENRIQUE DA SILVA REIS e JENIFFER KETHELIN CARVALHO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Bertioga - SP, aos 08/06/1997, residente em Diadema - SP, 
filho de ADEILSON FRANÇA DOS REIS e de MAGALI  RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO CONCEIÇÃO 
ARAUJO e de LENI SEVERINA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO DE ANDRADE CHAVES e SANDRA MARA CRUZ ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cozinheiro, nascido em Tamboril - CE, aos 02/05/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
ARAUJO CHAVES e de FRANCELINA RODRIGUES DE ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pontiadeira, nascido em São Vicente - SP, aos 26/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de CECILIO ALVES DOS 
SANTOS e de TANIA REGINA GOMES DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARLEILSON RODRIGUES SANTOS e MARQUILANE RODRIGUES COIMBRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente de loja, nascido em Teófilo Otoni - MG, aos 07/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADÃO MARTINS DOS SANTOS e de MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Ladainha - MG, aos 18/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ONÉSIMO 
DOS SANTOS COIMBRA e de MARIA SALETE RODRIGUES COIMBRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAFAIETE ALVES PINTO e SOLANGE DA SILVA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ferramenteiro, nascido em Senhora do Porto - MG, aos 26/11/1952, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRINA ALVES 
PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL DIAS BARBOSA e de MARIA HELENA DA SILVA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHNATAN DA CRUZ ARAUJO e RAFAELA PEREIRA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 29/05/2001, residente em Diadema - SP, filho de JOSE MARIO 
CONCEIÇÃO DE ARAUJO e de LEIDIANE DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 09/10/2002, residente em Diadema - SP, filho de MARCO ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO 
e de VANDERLEIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID CAMPOS DA SILVA e TAUANY CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, serralheiro, nascido em Porto Real do Colegio - AL, aos 19/02/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDILSON DOS SANTOS DA SILVA e de RITA DA CACIA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO 
MIRANDA DOS SANTOS e de MARINALVA SOUSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID CORREIA DE OLIVEIRA e GABRIELA PONTES DA CONCEIÇÃO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, aux. de laboratorio , nascido em Diadema - SP, aos 29/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de IVANILDO 
DE OLIVEIRA e de DARCI SALVIANO CORREIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
estudante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de EDSON MARQUES DA 
CONCEIÇÃO  e de ROSANA MARIA DE PONTES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO BARRANCO GOMES e DAISY DA SILVA BOSCOLO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DE ALMEIDA GOMES e 
de CORINA BARRANCO GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Caetano 
do Sul - SP, aos 20/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE JESUS BOSCOLO e de MARIA DILMA DA 
SILVA BOSCOLO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ENOQUE ALCANTARA VIANA e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, segurança, nascido em Cidade Gaúcha - Paraná, aos 31/12/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DOMINGOS DA SILVA VIANA e de GERALDA DE ALCANTARA VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 16/06/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
CALIXTO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ESPEDITO MAYKON DO NASCIMENTO SOUSA e KATIA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, balconista, nascido em Sobral - CE, aos 24/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ESPEDITO DE 
SOUSA FILHO e de JOANA BATISTA DO NASCIMENTO SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de faturamento, nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NAILTON 
DA SILVA e de ANA MEIRILUCE PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIANO OLIVEIRA GERALDO e DÉBORA VITÓRIA DE MOURA JULIÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1988, residente em ITAPECERICA DA SERRA - 
SP, filho de SEBASTIÃO GERALDO e de APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 02/06/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DANIEL OTAVIO JULIÃO e de ELAINE DE MOURA JULIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE MENDES RAMOS e ANDREZA RIBEIRO LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ RAMOS e de 
MARINALVA MENDES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em São Paulo 
- SP, aos 31/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECY RODRIGUES LIMA e de MARIA CLEUZA RIBEIRO 
LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON LUCIO BERNARDES e HELENA FRANCISCA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
construtor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/07/1963, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO LUCIO 
BERNARDES e de MARIA DO BOM PARTO BERNARDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante 
geral, nascido em Jacutinga - MG, aos 25/08/1962, residente em Mogi Mirim - São Paulo, filho de FRANCISCO DE LIMA e 
de HELENA MARIA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO CARLOS RAMOS e ADILÚCIA RODRIGUES ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RAMOS e de MARIA DE LOURDES CARLOS RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de 
logística, nascido em Santa Quitéria - CE, aos 18/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO ADEODATO 
ROCHA e de MARIA LÚCIA RODRIGUES ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE LUCAS DE OLIVEIRA e LARISSA MARIA AMORIM MENES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, instrutor de inglês, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/10/1994, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de PAULO SERGIO LUCAS DE OLIVEIRA e de SOLANGE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, psicóloga, nascido em Diadema - SP, aos 27/05/1998, residente em Diadema - SP, filho de JUCELINO DA SILVA 
MENES e de KATIA MARIA DE AMORIM MENES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO DE MORAES FILHO e ALINE DEMÉTRIO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em manutenção residencial, nascido em São Paulo - SP, aos 04/05/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MAURICIO DE MORAES e de MERCÊS ISABEL CAMARA DE MORAES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente comunitária de saúde, nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WELINGTON CANDIDO DE ARAUJO e de SILVANA DEMÉTRIO DA SILVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ SOUSA PEREIRA e CLAUDÊNIA MARIA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Esperantina - PI, aos 19/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
PEREIRA SOBRINHO e de ROSA FIALHO DE SOUSA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de grafica, nascido em Palmares - PE, aos 16/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de GERCINO MAURICIO 
DA SILVA e de VALDENICE MARIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID ALEXANDRE SILVA CARVALHO e STÉFANY PRADO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1992, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
VALTER SOUZA CARVALHO e de LAURA MARIA DA SILVA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de CPI, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON 
PRADO DA SILVA e de ILMA OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE CASTRO SANTOS e LUANA CORREIA FRANCISCO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, tecnico de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JACKSON DE CASTRO SANTOS e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 16/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CLOVIS 
PAULINO FRANCISCO e de DILVA CORREIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO LUIZ DA SILVA e SABRINA CHRISTINA TORRES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/04/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE LUIZ DA SILVA e de JOCENILDA NUNES DE MÊLO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de negócios de T.I., nascido em São Paulo - SP, aos 09/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDUARDO PAULO DA SILVA e de IZABEL CHRISTINA TORRES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NAILDO VIEIRA DE ALMEIDA e ADRIANA VIEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, nascido em Boquira - BA, aos 03/09/1987, residente em Diadema - SP, filho de VITOR RODRIGUES DE 
ALMEIDA e de JAURINDA PORTO VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de RAFAEL VIEIRA SILVA e de EDINA APARECIDA DA 
ROCHA LIMA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL DA FONSECA e KEZIA FERNANDA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar contábil, nascido em Diadema - SP, aos 01/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR BERNARDES 
DA FONSECA e de MARIA IRENE DA CONCEIÇÃO FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO GOMES DA 
SILVA e de IVANISE BERNARDO GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIQUE JOSENILDO DA SILVA e DIANA DE OLIVEIRA BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSENILDO 
AURELIANO DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 26/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ANTONIO BEZERRA e de 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO CAVALCANTI ROSARIO e FERNANDA CAMARGO GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenador de logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ ROBERTO ROSARIO e de ELIZETE CAVALCANTI SILVA ROSARIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de processos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/08/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO ROBERTO GONÇALVES e de VERA LUCIA CAMARGO GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN FERNANDES BALBINO e DÁFNY SOUSA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS 
DA SILVA BALBINO e de SIMONE FERNANDES NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/07/1996, residente em Diadema - SP, filho de GENILSON SOARES MARTINS e de 
ODALIA FRANCISCA DE SOUSA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITOM FERREIRA FONSECA e CINTIA CORDEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
manutenção, nascido em São Francisco - MG, aos 01/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO PEREIRA 
DA FONSÊCA e de SANTA FERREIRA FONSÊCA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, 
nascido em São João da Ponte - MG, aos 11/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM REINALDO 
CORDEIRO e de LUCIMAR DAS GRAÇAS DE SOUZA CORDEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEMERSON DOS SANTOS e LUCIMARA LACERDA FERRAZ , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
mecânico de manutenção, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR 
ALVES DOS SANTOS  e de ROSIMEIRE MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
professora ed.infantile fund.I, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
LACERDA FERRAZ  e de LUCI LENA LACERDA FERRAZ ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BELCHIOR JACINTO DA SILVA e ROSI LEIA BENKE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonomo, nascido em Monte Aprazível - SP, aos 12/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JACINTO DA 
SILVA NETO e de JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em Santo André - SP, aos 01/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BATISTA BENKE e de DALVA APARECIDA BENKE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR NASCIMENTO DA ROCHA e SILMARA ALVES DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, encarregado operacional, nascido em SURUBIM - PE, aos 23/04/1977, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ APRIGIO DA ROCHA  e de CARMELITA SEVERINA NASCIMENTO DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , divorciado, professora , nascido em Diadema - SP, aos 06/03/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
ALVES DE SOUSA  e de MARIA DE FATIMA SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ QUARESMA DA SILVA e MARIA EMICHELE ALVES FEITOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Bom Conselho - PE, aos 10/04/1983, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
QUARESMA DA SILVA e de JOVENTINA OLINDINA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Bom Conselho - PE, aos 01/03/1978, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO 
ALVES FEITOSA e de FRANCISCA LEONIDA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO VENICIO GOMES DOS SANTOS  e ÉLIDA PEREIRA DE SALES , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, ajudante geral, nascido em CAJAZEIRAS - PB, aos 17/06/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO  MONTEIRO DOS SANTOS  e de QUITERIA GOMES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar 
, nascido em CAJAZEIRAS - PB, aos 18/07/1992, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCA PEREIRA DE SALES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉLQUISSON SANTOS OLIVEIRA e EDIVANEIDE MARIA DOS SANTOS AZEVEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, frentista, nascido em PARATINGA - BA, aos 26/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON 
PEREIRA DE OLIVEIRA e de DIVANILDE ALVES SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
secretaria, nascido em CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, aos 28/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
COSME FRANCISCO DE AZEVEDO e de EDIVÂNIA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO TRAJANO PEREIRA e EDNA MARIA SOARES DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em Pirpirituba - PB, aos 03/03/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALVES 
PEREIRA e de MARIA DO CARMO TRAJANO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, prensista, 
nascido em Guarabira - PB, aos 01/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES DE ALMEIDA e de 
MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO JUVENAL MOREIRA e RENILDES LIMA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Ajudante Geral, nascido em Pedra Branca - CE, aos 13/05/1978, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO 
BENEDITO MOREIRA e de ANTONIA SATURNINO MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar 
de produção, nascido em Serrinha - BA, aos 06/12/1986, residente em Diadema - SP, filho de JONAS RAMOS DE JESUS e 
de MARINALVA LIMA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIÊGO GOMES DE CARVALHO e MAYARA CONCEIÇÃO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de metalurgico, nascido em Ibimirim - PE, aos 26/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
IVANEIDE GOMES DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/01/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDO JÂNDIO DE SOUSA e de ANDREIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANILDO ALCANTARA PEREIRA e ARIANE SANTOS FREITAS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aux. de manutenção, nascido em MAETINGA - BA, aos 11/07/1981, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
PEREIRA SOBRINHO  e de JESUINA ALCANTARA BARROS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
balconista , nascido em ARACI - BA, aos 07/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS 
FREITAS  e de CLEONICE GONÇALVES DOS SANTOS; 
 
 
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, 11  de maio de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


