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Ano 30 - Nº 4810- São Paulo, Quinta- feira,  14 de outubro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADYEL BARBOSA DAVID e TAÍS DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de caminhão, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/11/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JEFERSON LUCIO DAVID e de CHARLENE MICHELE FERREIRA BARBOSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/04/2003, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GERALDO BARBOSA DE SOUZA e de MARIA JOSELIA DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS APARECIDO GARCIA VALENTIM e MARA REGINA SOUZA MENDONÇA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Promotor de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 
22/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO MOTA VALENTIM e de IVONE GARCIA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Do lar, nascido em Carmo do Rio Claro - MG, aos 
26/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MÁRIO ANTONIO MENDONÇA e de MARIA DAS 
GRAÇAS SOUZA MENDONÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ FELIPE AGUIAR DE ARAÚJO e THAYNÁ ROBERTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasleira, solteiro, Chefe de serviço, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/11/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FÁBIO SILVA ARAÚJO e de IVANETE AGUIAR DE NOVAIS ARAÚJO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Operadora de soluções, nascido em DIADEMA - SP, aos 
04/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO SIMPLICIO DOS SANTOS e de SIMONE 
CRISTINA VITORINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIVALDO APARECIDO DE LIMA e FLAVIA CRISTINA MENDES DO BOMFIM , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, op. de máquina , nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
15/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de HELCIO GABRIEL DE LIMA e de MARIA APARECIDA DE 
LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de produção , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 09/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MOISANIEL BRAZ O BOMFIM  e de 
CREMILDA FRANCISCA MENDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO DE ARAGÃO e THAMIRES ALMEIDA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ AURELIO DE ARAGÃO e de LUZIA ROSA DE ARAGÃO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 27/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e de RITA BISPO DE ALMEIDA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL VINICIUS MATOS SANTOS e DENISE DA LUZ SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de processo de pintura, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/11/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON DE MATOS MOREIRA e de PATRICIA SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANDRE CESAR DE SOUZA e de ALINE OLIVEIRA LUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO JOSÉ DE MORAIS OLIVEIRA e MARIA ROSELI VIEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Teresina - PI, aos 30/06/1975, residente em Diadema - 
SP, filho de PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DE MORAIS OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, copeira, nascido em Codó - MA, aos 05/06/1973, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO VICTOR SILVA SOUZA e JOSEANE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Floresta - PE, aos 13/12/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
VERA LÚCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em 
Diadema - SP, aos 22/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSENILDO JOAQUIM DA SILVA e de 
JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE OLIVEIRA e BRUNA APARECIDA DE LIMA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/12/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HIGINO DE OLIVEIRA FILHO e de ANGELINA MARIA DIAS OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 24/11/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EROM MARTINE SOARES e de DÉBORA DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY SAN SEVERINO PEIXOTO e MARIANA BASTOS DE VIVEIROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROGERIO PEIXOTO e de CAROLINA SAN SEVERINO PEIXOTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de RH pleno, nascido em Diadema - SP, aos 
24/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FARIA DE VIVEIROS e de HELENA MARIA 
BASTOS DE VIVEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCYS DA CRUZ PALOS e MONALISA ALVES COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 24/09/1983, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de JOAQUIM DA CRUZ PALOS e de SEVERINA MARIA PALOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em Diadema - SP, aos 21/06/1990, residente em Diadema 
- SP, filho de FERNANDO ANTONIO COSTA e de MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS CALDEIRA DE PAES e JIVALDIZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em ITACARAMBI - MG, aos 29/05/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de OLIMPIO FERREIRA DE PAES e de MARIA BATISTA CALDEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL, aos 
21/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL MIRANDA DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA e VIVIANE RODRIGUES JULIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em PALMITAL - SP, aos 04/10/1975, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ OSMAR ALVES FERREIRA e de MARIA LEONIDIA VENTURA FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em BELO HORIZONTE - MG, aos 
04/11/1974, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ JULIO e de FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA 
JULIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ RONALDO TORRES DA SILVA e KARINA VERISSIMO RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em Diadema - SP, aos 16/05/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARQUES DA SILVA e de MARIA DO ROSARIO BEZERRA TORRES DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA RIBEIRO e de RISALVA RITA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ARCANJO PEREIRA e ARIANE NASCIMENTO MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/03/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDEMIR ARCANJO PEREIRA e de SIMONE DELFINO PACHECO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 
28/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR MARTINS e de CELIA APARECIDA DO 
NASCIMENTO MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS LUCIANO SOUZA ANDRADE DA SILVA e BIANCA DUARTE COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/10/2001, residente em 
Diadema - SP, filho de LUCIANO ANDRADE DA SILVA e de ZULEICA ARCANJO DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/09/2003, residente 
em Diadema - SP, filho de JAILTON DUARTE DE SOUSA e de LENICE COSTA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALISSON SOARES FIGUEIREDO DA SILVA e MIKAELE ALMEIDA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/03/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de WILSON FIGUEIREDO DA SILVA e de ELIANA SOARES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em RIBEIRÃO PIRES - SP, aos 15/02/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSE MILTON FERREIRA e de JOANY ALMEIDA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARILTON LOPES CAVALCANTE  e GABRIELA DOS SANTOS CAMPINHO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, servente , nascido em REMANSO - BA, aos 30/08/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARNALDO CAVALCANTE DA SILVA  e de CLEIDE LOPES DO NASCIMENTO E 
SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, atendente , nascido em Campo Alegre  de 
Lourdes - BA, aos 06/04/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FRANCISCO MARTINS 
CAMPINHO  e de VALDIRENE DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DA SILVA SOUZA  e RÚBIA CRISTINA MONFORT ABITBOL , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, aeroviário , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/01/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de HERMES FERREIRA DE SOUZA  e de MARISTELA DA SILVA SOUZA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aeroviária , nascido em RECIFE - PE, aos 02/05/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de PAULO ROBERTO DA SILVA ABITBOL e de NORMA SUELY 
MONFORT ABITBOL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS WILLIAM JACQUES DIAS e BRUNA BARBOSA GUERRA DA CONCEIÇÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/05/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de HUDSON CLAY SILVA DIAS e de SIMONE JACQUES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Itabuna - BA, aos 21/10/2000, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de JARBAS DA CONCEIÇÃO e de SILMARA BARBOSA GUERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDMAR HUMBERTO GONÇALVES e FERNANDA LAURINDO DA ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro de processo, nascido em Diadema - SP, aos 13/04/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ HUMBERTO GONÇALVES e de MARGARETE FRANCISCA DE 
LUCENA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, confeiteira, nascido em José de 
Freitas - PI, aos 29/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS LAURINDO DA ROCHA e de 
RITA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEVAIR DE SOUZA ZANELLA e MARÍLIA DA COSTA LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, meio oficial mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 11/07/1990, residente em 
Diadema - SP, filho de ADEVAIR ZANELLA e de ANA DE SOUZA PASSOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professora, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 10/03/1986, residente em São Paulo - 
SP, filho de MARIO LOPES FILHO e de LILIA DA COSTA LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE GERALDO DOS REIS DE MATOS e JOELMA MENDONÇA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Piranga - MG, aos 21/10/1950, residente em 
Diadema - SP, filho de GENTIL COR JESUS DE MATOS e de CARMELITA REIS DE MATOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Tangará - RN, aos 14/06/1961, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE MENDONÇA e de GERALDA DE SOUZA MENDONÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TARCISIO AUGUSTO SANTOS MAIA e LAYS MENDONÇA GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de TARCISIO SOBRAL MAIA e de ANA CRISTINA LELES DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente de logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de HENRIQUE ANDERSON GONÇALVES e de MARCIA 
GOMES MENDONÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO MATHEUS BRITO SANTOS e THAYNARA DA SILVA FONTENELES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/06/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO MOREIRA SANTOS e de ILZETE BRITO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de loja, nascido em DIADEMA - SP, aos 
01/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS EVANDO FONTENELES e de FLÁVIA RÉGIA DA 
SILVA FONTENELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WASHINGTON FERREIRA SALÚ e MAYARA LUIZA RAMIRO DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 05/04/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA RITA FERREIRA SALU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CESARIO DE 
LIMA e de MARIA LUCIA RAMIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA e TATIANA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Designer, nascido em Diadema - SP, aos 30/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCIO ORLANDO DE OLIVEIRA e de MARLENE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Professora, nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CESAR AUGUSTO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA ROSA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO RODRIGUES DA SILVA e VITÓRIA DE ASSIS MENEZES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, op. de empilhadeira , nascido em DIADEMA - SP, aos 20/05/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDVALDO PEREIRA DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, estudante , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/08/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DE MENEZES e de VILMA MARQUES DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUSCÉLIO DA SILVA VIANA e ESMERALDA DA SILVA MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Condeúba - BA, aos 02/07/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ VIANA NETO e de ENI MARIA VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregada de limpeza, nascido em Condeúba - BA, aos 28/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ DA SILVA MATOS e de MARIA NETA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON FERREIRA BRITO e IRACI ALMEIDA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de produção, nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1987, residente em Diadema - 
SP, filho de JULIO FERNANDES DE BRITO e de LINDINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de conservação, nascido em São Francisco - MG, aos 04/12/1983, 
residente em Diadema - SP, filho de NATALINO FERREIRA DE JESUS e de HILDA ALMEIDA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR BABETO DE SOUZA e MYLENA BEATRIZ DE SÁ REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico em segurança do trabalho, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/01/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de HELENIL MARTINS DE SOUZA e de EDNEA SANTOS BABETO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de recursos humanos, nascido em OEIRAS - PI, aos 
02/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de MAZENO DANTAS DOS REIS e de MAURISA VIEIRA DE 
SÁ REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL SOARES ANDRADE e ALINE BARBOSA ALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 28/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ WILSON FEITOSA DE ANDRADE e de IVANI MONTEIRO SOARES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/2003, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MAURICIO ALVES DE LIMA e de ANA LUCIA BARBOSA DE JESUS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE BRAGEROLLI e SIMONE RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, telhadista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de ELZA BRAGEROLLI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em PEDRA 
BRANCA - CE, aos 14/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de MARIA RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WUÉLITON RIBEIRO DE BRITTO e SILMARA SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em ANGÉLICA - MS, aos 19/05/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de MANOEL MESSIAS DE BRITTO e de IZABEL INÁCIO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, secretaria, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/09/2000, residente em Diadema - SP, filho 
de SILVIO VIEIRA GONÇALVES e de SHARLENE SANTOS GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAYO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES e VICTÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, barbeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/08/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CLEUTON RODRIGUES e de CRISTIANE ELI DE PAULA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/11/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JURANEI GOMES DOS SANTOS e de MARIA ALDENIR RODRIGUES 
ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER FERNANDO DE LIMA e MARIA RUTE DOS REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, moto fretista , nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1982, residente em Diadema - SP, filho de 
VANDERLANE JOSE DE LIMA e de MAGNA LUCIA DOS ANGELOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnica de enfermagem , nascido em Jequeri - MG, aos 18/09/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ONEZIO MARTINS DOS REIS e de DALVA MARIA APARECIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON FERREIRA DA SILVA e MARIA CLAUDETE GALDINO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lavador de autos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
17/11/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO FERREIRA DA SILVA e de CICERA VITORIA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - 
SP, aos 21/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INACIO DOS SANTOS e de MARISETE 
GALDINO DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA e BRUNA OLIVEIRA BRAZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico na qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/10/1990, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSE FRANCISCO FERREIRA e de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de GERSON DA SILVA BRAZ e de GRACIENE OLIVEIRA DE JESUS 
BRAZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON MARQUES SANTOS DA SILVA e FLÁVIA SÔNIA DE BARROS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, administrador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/06/1979, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARMERINO SANTOS DA SILVA e de DEIZE MARQUES SANTOS DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em VITÓRIA DE SANTO 
ANTÃO - PE, aos 22/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e de SONIA 
SEVERINA DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELSON VITOR OLIVEIRA DA SILVA e LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/03/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NELSON LUIZ DA SILVA e de DIVINA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 03/06/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDSON FERREIRA DE ARAUJO e de RAIMUNDA FERREIRA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEBER MALTA JACINTO e LUCIENE DE PAULA FARIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, tecnico em eletrotecnica, nascido em ITAJÁ - GO, aos 20/04/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CROSBI JACINTO JUNIOR e de MAGDA MALTA JACINTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/08/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LAURO DE FARIA e de APARECIDA DE PAULA FARIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA e THALITA DA CUNHA AMARO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, líder de logistica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/08/1986, residente em 
Diadema - SP, filho de ELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA e de TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, escrevente, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO CARVALHO AMARO e de ZENILDA DA CUNHA AMARO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO SANTOS PAULINO DE SOUSA e PRISCILA LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 11/09/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EDILSON DE SOUSA e de CRISLAINE BATISTA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em Diadema - 
SP, aos 25/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS GERVASIO DA SILVA e de 
FRANCISCA LOPES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEMAR MEDEIROS DE SOUZA e ZEZITA DE SOUZA ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Boquira - BA, aos 14/07/1960, residente em Diadema - SP, filho de 
PEDRO FRANCISCO MEDEIROS e de RITA TEIXEIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Boquira - BA, aos 08/06/1965, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA e de JUDITE DE ALMEIDA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MILTON CESAR DA SILVA e ROSANA APARECIDA SOTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ferramenteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/07/1964, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LOURIVAL JACINTO DA SILVA e de ARACY BAPTISTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, promotora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/03/1966, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALBERTO SOTO e de IRACEMA FERNANDES SOTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ EDUARDO ZAMBERLAN MACHADO e ANDRÉA APARECIDA BRAVIM, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, médico, nascido em São Paulo - SP, aos 21/08/1984, residente em Diadema 
- SP, filho de LUIZ EDUARDO MACHADO e de ANA LUCIA ZAMBERLAN MACHADO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, comissária de voo, nascido em Lorena - SP, aos 03/04/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de BENEDITO CARLOS MARINS BRAVIM e de MARIA DE LOURDES GARCIA BRAVIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERNANDES DA SILVA e PAMELA APARECIDA PEREIRA CORRÊA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/08/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO DA SILVA e de APARECIDA ELIANE FERNANDES DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/07/1990, residente em TABOÃO DA SERRA - SP, filho de ALMIR CRUZ PINTO CORRÊA e de MÔNICA 
APARECIDA PEREIRA CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEMAR DE SOUZA NEVES FILHO e JENIFFER FERNANDES DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADEMAR DE SOUZA NEVES e de DINAÉ DE ARAÚJO NEVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERNANDES DE SOUZA e de ANTONIA MARIA TIVO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELLIPE DA SILVA OLIVEIRA e EULA KAREN VIEIRA DEL GUINGARO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor financeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/11/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA e de MARGARETE DA SILVA 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 01/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO ROBERTO DEL GUINGARO 
e de ODETE MARIA VIEIRA DEL GUINGARO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILAMIS ROGERIO DA SILVA SANTOS e CAROLINE RODRIGUES NOBRE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
09/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GISALDO ROGERIO SANTOS e de ERIVANIA DA SILVA 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Caetano 
do Sul - SP, aos 10/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO NOBRE e de JOSEFA 
RODRIGUES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXSANDRO DOS SANTOS MACIEL e TATIANA MENEZES CUSTODIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de motorista, nascido em Cabrobó - PE, aos 07/01/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON DOS SANTOS MACIEL e de OLIMPIA PEREIRA CORTEZ; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista de PCP, nascido em Diadema - SP, aos 
06/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO CUSTODIO e de MARIA MENEZES CUSTODIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO VENÂNCIO VITAL e EVELYN APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logistica, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/06/2002, residente 
em Diadema - SP, filho de CLÁUDIO HENRIQUE VITAL e de LUCIANA CRISTINA TROMBINI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria administrativa, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 04/10/2003, residente em Diadema - SP, filho de THIAGO DA SILVA e de CAROLIN ALEXANDRE 
VITOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA e HELLEN CRISTINA MEIRELES GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e de CLEUSA APARECIDA 
ANDRADE ODNIQUE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema 
- SP, aos 22/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO CARLOS SOUZA GONÇALVES e 
de ELISANGELA BELA MEIRELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DONIZETTI DA CONCEIÇÃO e SONIA SANTOS DE SÁ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, grafico, nascido em Atibaia - SP, aos 08/02/1973, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DA 
CONCEIÇÃO e de RIVALDA AVELINA DA SILVA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cuidadora de idosos, nascido em Itamaraju - BA, aos 26/03/1976, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ SANTOS DE SÁ e de ANTONIA TEODORA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NÍCOLAS CERQUEIRA DE MELLO e THAINÁ BARBOSA FIDELIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, programador de pcp, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/08/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO AUGUSTO DE MELLO e de MARIA ISABEL CERQUEIRA DE MELLO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de laboratorio, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 19/09/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSEANO DA SILVA FIDELIS e de 
ADRIANA FERREIRA BARBOSA FIDELIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UARLEI SACRAMENTO DE SOUZA e DELMA LOURENÇO DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em UBATÃ - BA, aos 02/01/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDNALDO JOSÉ DE SOUZA e de AIDÊ TEODORA DO SACRAMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, doméstica, nascido em GALILÉIA - MG, aos 11/04/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LOURENÇO DA SILVA e de LECI LOURENÇO DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUTEMBERGUE SILVA GOMES DE HUNGRIA e SIMONE NUNES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, instalador industrial, nascido em Jeremoabo - BA, aos 26/05/1986, residente 
em Diadema - SP, filho de EUTIMIO PEREIRA DE HUNGRIA e de MARIA DE FATIMA SILVA GOMES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, faxineira, nascido em Pedro Alexandre - BA, aos 10/02/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de ANANIAS NUNES DOS SANTOS e de JOSEFA DE JESUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO DE LIMA FERREIRA e ANTONIA ALINE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, inspetor de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/02/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO e de MARIA DE FATIMA DE LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Quixeramobim - CE, aos 
05/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e de MARIA LUCIMAR DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTACILIO PEREIRA SALES e MARIA VANUSA DE FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
viúvo, aposentado, nascido em Santa Rosa, Acaraú - CE, aos 20/12/1942, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO DAS CHAGAS SALES e de RAIMUNDA PEREIRA SALES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, costureira, nascido em Santa Quitéria - CE, aos 27/01/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO BIBIANO LEITE DE FARIAS e de FRANCISCA LUISA DE FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE ALBUQUERQUE ARAUJO e ELLEN FELIX ALAUK, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/06/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GELSON CALIXTO DE ARAUJO e de EDEVANEIDE HOLANDA DE 
ALBUQUERQUE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de logistica, nascido 
em São Paulo - SP, aos 15/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de IVONIL ALAUK e de ANTONIA 
AMÉLIA FELIX MADEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERTON ROBERTO DE MATOS e DANIELA MARIA TEIXEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, nascido em JACAREÍ - SP, aos 05/04/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de BENEDICTO NUNES DE MATOS e de CELIA FATIMA DE SOUZA MATOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, oficial de serviços, nascido em ESPINOSA - MG, aos 
24/07/1990, residente em Diadema - SP, filho de DAVI JOSÉ DOS SANTOS e de MATILDES RODRIGUES 
TEIXEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO VINICIUS FERREIRA DE MIRANDA SILVA e NATALIA DA SILVA RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/04/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER ANTONIO DA SILVA e de ADRIANA FERREIRA DE 
MIRANDA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 23/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RODRIGUES JUNIOR e de JOSELIA ALVES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YAN PEREIRA DA SILVA e EMILLY EDUARDA SANTOS DA MATA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SIRLANDE PEREIRA DA SILVA e de EVANDITE FLORENCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 14/03/2002, residente em DIADEMA - 
SP, filho de LUCIANO MACEDO BEZERRA DA MATA  e de FLAVIA ANDRADE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY DOS SANTOS SENA e KATYELE PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Barra - BA, aos 28/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDEMAR PEREIRA SENA e de MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Barra - BA, aos 27/03/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEMAR PEREIRA DE 
SOUZA e de REINI PEREIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAYQUE NASCIMENTO DE SOUZA e ALINE SOUZA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 03/06/2000, residente em Diadema - SP, filho de 
DAVI ANDERSON ALVES DE SOUZA e de MARIA JOSIANE DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/05/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ EVERALDO BEZERRA OLIVEIRA e de IVANILDA APARECIDA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUBENS DE SOUZA e ELOÁ MORI DELGADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de maquina C, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/03/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSE RUBENS FERREIRA DE SOUZA e de IVANA APARECIDA DA SILVA SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
22/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DELGADO e de MARLENE MORI DELGADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON LOPES DA SILVA e IZABEL VIRGINIA VIEIRA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de telemarketing, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/04/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de IZAAC JOSE DA SILVA e de ELIZETE LOPES DA SILVA E SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 06/04/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de DINAILDE VIEIRA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHEL KASSAMINI CESARIO DA SILVA e FLAVIA GARCIA GALVÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, polidor, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ARNALDO DA SILVA FILHO e de SANDRA MARIA CESARIO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ RENATO GALVÃO e de LUCIA HELENA GARCIA GALVÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS SIMÕES GOMES e AGATHA VECCHI CAPARROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de CLEDMILSON RODRIGUES GOMES e de VIVIANE SIMÕES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 05/01/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ANTONIO CAPARROZ e de ALESSANDRA APARECIDA 
VECCHI CAPARROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLEX LUIZ DA SILVA e ADILA CAMILA SILVA MONTEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/12/1992, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA e de VERA LUCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, anailsta administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/07/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO NECILDO MONTEIRO e de MARIA RIVANIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR e TAYNÁ CRISTINA RICCI DE MENEZES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em processos, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 15/03/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de RENATO JOSÉ OLIVEIRA e de MARLIETE DE SOUZA LEMOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente QSMA, nascido em ITATIBA - SP, aos 04/12/2002, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CRISTINO DE MENEZES e de MARA CRISTINA RICCI DA 
CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS NICOLAU DA SILVA e FERNANDA OLIVEIRA CARDOSO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, marceneiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/09/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NIVALDO NICOLAU DA SILVA e de MARIA SUELI DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS ANDRADE CARDOSO e de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA 
CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADOLFO JOSÉ DE SOUZA NÉTO e KETELYM SIMIONE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Seabra - BA, aos 04/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA e de ELIZABETE MADALENA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GILDÁSIO FERREIRA SOUSA e de ANDREIA SIMIONE DE DEUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO NOBORU SILVA FUKUMOTO e NATALIA FERREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, diagramador, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de IEKAZU FUKUMOTO e de ELISABETH LINDALVA SILVA FUKUMOTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e de MARIA FATIMA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID DOURADO ANTUNES DOS SANTOS e AMANDA ARAUJO OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de movimentação, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/08/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE ANTUNES DOS SANTOS e de MARIA DOURADO DOS 
SANTOS; e a pretendente: , solteiro, nascido em Bela Cruz - CE, aos 13/04/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA e de MARIA RILENE ARAUJO OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOARLIS DE SOUZA PINHÃO e GILMARA DOS SANTOS FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cabeleireiro, nascido em Itororó - BA, aos 02/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOEL COSTA PINHÃO e de EVANI BRITO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Itororó - BA, aos 29/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VICENTE FERREIRA NETO e de JOANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAGNER DUARTE ALMEIDA e KETHELEN RAYANE SANTOS MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
30/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA e de MARINA DUARTE 
ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, biomedica, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
16/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO DE MOURA e de MARIA VITORIA DOS 
SANTOS MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO SANTIAGO DOS SANTOS e KELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 
04/01/1989, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS e de IRENE 
SANTIAGO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de diretoria, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de AMILTON SOUSA ALMEIDA e de 
WALDETE FERREIRA DA SILVA; 
 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema-  SP, 14 de  outubro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


