
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4771 - São Paulo, Terça- feira, 13 de julho de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DO NASCIMENTO MACHADO ANTONIO e CRISLAINE DA SILVA ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 25/06/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSEVAL ANTONIO  e de ALEXANDRA DO NASCIMENTO MACHADO ANTONIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de professora, nascido em Diadema - SP, aos 
05/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON DE ALMEIDA e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE DA PAZ DO NASCIMENTO e KAMILLA SOUZA DA PENHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente multi tarefa, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/12/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO e de MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/09/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARCELO RODRIGUES DA PENHA e de SONIA MARQUES DE 
SOUZA DA PENHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JANDSON  TIBURCIO DOS SANTOS  e ANA LILIAN HENRIQUE , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, marceneiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 23/02/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS  e de JOSINEIA TIBURCIO COSTA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, do lar , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 09/06/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de MARIA LUCIA HENRIQUE ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEILSON VICENTE PASSOS DOS SANTOS e BEATRIZ FELIX DOS REIS BRITO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 24/08/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO PASSOS DOS SANTOS e de SIMONE CRISTINA VICENTE DOS SANTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em Diadema - SP, aos 26/09/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO ANGELO DE BRITO e de MARGARETE FELIX DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BERNARDO SILVEIRA SILVA e JÉSSICA SILVA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, advogado, nascido em Porto Alegre - RS, aos 07/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RICARDO FITTIPALDI SILVA e de ELIZABETH SILVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cirurgiã dentista, nascido em Diadema - SP, aos 12/07/1988, filho de JOSE MACHADO DE SOUZA 
e de MARIA IZIVONE QUIRINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS TAVINI LORENA e DEBORAH LOUISE PIRES DA COSTA GARCIA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
15/10/1992, residente em Diadema - SP, filho de AGNALDO SERGIO LORENA e de MARIA JOSÉ DE 
MACEDO TAVINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 15/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de PAULO ROBERTO GARCIA e de MARIA APARECIDA 
PIRES DA COSTA GARCIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL CAMILO BARBOSA DO NASCIMENTO e VIVIANE ALMEIDA CRISMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de call center, nascido em DIADEMA- SP, aos 11/10/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de WAGNER FELIX DO NASCIMENTO e de APARECIDA MARCIANA BARBOSA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
15/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMILDO MUNIZ CRISMA e de MARIA DE LOURDES 
ALMEIDA CRISMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ ARAUJO DA SILVA e ANDRÉIA NUNES DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/09/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de LUIZ BOAVENTURA DA SILVA NETO e de ELIS CRISTINA SANTANA ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, instrutora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/01/1996, residente em São 
Paulo - SP, filho de JOSE NILSON DA CONCEIÇÃO e de ISABEL SAMPAIO NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL PEREIRA DE JESUS e MAYARA VANESSA SILVA GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, montador de moveis, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/03/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BATISTA DE JESUS e de GERALDA PEREIRA DE JESUS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de segurança do trabalho, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 07/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SAMUEL GREGORIO GONÇALVES e de MARIA DO 
SOCORRO SILVA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS APOLINÁRIO DA ROCHA ABREU e BIANCA VITORIA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autonomo, nascido em ITAMBÉ - BA, aos 01/06/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ APULINARIO DE ABREU NETO e de ROSILDA DA ROCHA ABREU; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/06/2003, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FERNANDA SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉMERSON DOS SANTOS GOMES BARBOSA e LAÍS SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/07/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FÁBIO GOMES BARBOSA e de CLÁUDIA SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/08/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GIDEON JESUS DOS SANTOS e de ANA LUCIA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ JONAS BARBOSA NETO e GABRIELA MARIANNA RIBEIRO DE FARIA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Pariquera-Açu - SP, aos 01/09/1995, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de ADRIEL JONAS BARBOSA e de LUCINEIA PEDRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALCIDES DE FARIA e de MARINAURA RIBEIRO DOS SANTOS FARIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME DA SILVA SANTANA e NATÁLIA KETHLEEN DO NASCIMENTO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de TI, nascido em Diadema - SP, aos 04/03/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SILVINO DIAS DE SANTANA e de CLAUDETE SILVA SANTOS DE 
SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, escovista, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 12/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO BENEDITO DA SILVA e de 
SUZANA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILKER SOARES DA SILVA e JULIANA LUZ ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 06/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
EDUARDO FERREIRA DA SILVA e de CATIA REGINA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operadora de cobrança, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/05/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de VALDENEI FRANCISCO ALVES e de CLAUDIA COSTA LUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM FERREIRA SOUSA e TALIA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de produção, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 12/01/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP, aos 28/06/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ROBERTO LIMA SILVA e de ANTONIA MARLI GOMES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNNO HENRIQUE RODRIGUES NUNES e CATIANE VARJÃO CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empacotador, nascido em TERESINA - PI, aos 30/09/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de TONY AQUILES FERREIRA ALVES e de SAMARA PATRÍCIA RODRIGUES SOBRAL; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em JEREMOABO - BA, aos 24/09/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DA CONCEIÇÃO e de MARIA VALDENORA CARDOSO 
VARJÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO LIMA DINIZ RAMOS e BÁRBARA DA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/08/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de AILTON DINIZ RAMOS e de ALIETE DE JESUS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de CRISTIANO 
PEREIRA DO NASCIMENTO e de DÉBORA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA e DAIANA MARTINS QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, vigilante, nascido em BELÉM - PA, aos 01/07/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
BENEDITO SEBASTIÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA e de NILVA CUNHA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/01/1988, residente em 
São Paulo - SP, filho de CARLOS ROBERTO QUEIROZ e de MARIA JOSÉ MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ RUFINO DA SILVA e JÉSSICA ALVES DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, programador de CNC, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/07/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CICERO RUFINO DA SILVA e de IVANILDA VICENTE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 23/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILVANE LOPES DO NASCIMENTO e de ZILDA ALVES DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉDER ORIGENES NUNES DOS SANTOS e GABRIELA RODRIGUES DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 07/04/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de IRINEU TEIXEIRA DOS SANTOS e de MAGDA ORIGENES NUNES DOS SANTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedagoga, nascido em Diadema - SP, aos 10/05/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO CHAVES DE LIMA e de ISA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO 
LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS e ADRIANA APARECIDA BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/04/1964, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL LILI DOS SANTOS e de MARIA MARLENE DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de qualidade, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/12/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILDASIO FRATEL BARBOSA e de EMILIA GOMES BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDEIR RODRIGUES DA SILVA e LUCIVANIA  TELES DE LIMA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, prensista , nascido em Diadema - SP, aos 28/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JORGE PIMENTA DA SILVA e de FRANCISCA RODRIGUES MENDES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, op. de maquina , nascido em SOUTO SOARES - BA, aos 18/12/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AIPO FERREIRA LIMA e de MARIA NEUZA TELES DOS ANJOS LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO CORAÇÃO SANTIAGO e ALINE CRISTINA TEIXEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancário , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 26/07/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDSON BATISTA SANTIAGO e de SONIA RODRIGUES CORAÇÃO SANTIAGO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, bancária , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/01/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE TEIXEIRA  e de GENI MESSIAS TEIXEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIVALDO PEREIRA BARBOSA e RIZONEIDE BEZERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecanico, nascido em POMBOS - PE, aos 27/10/1966, residente em Diadema - SP, filho de 
MARIA PEREIRA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
POMBOS - PE, aos 20/03/1968, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL BEZERRA DA SILVA e de 
SEVERINA ALVES DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS MENDES DA SILVA e LUANA ANDRADE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de GILVAN JOSE DA SILVA e de TATIANE MENDES DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em Bertioga - SP, aos 30/07/2000, residente em Diadema - SP, filho de NEUDES 
LIMA DE SOUSA e de VALERIA ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AZAF PINHO ALVES e SUELLEN CRISTINA DA SILVA MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/01/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO FRANCISCO ALVES e de KATIA REGINA PINHO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, atendentes , nascido em Diadema - SP, aos 16/11/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JONECI FERREIRA DE MOURA e de MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÉBER TORRES DE OLIVEIRA e CAROLINE GAMA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comerciante, nascido em Diadema - SP, aos 29/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JACINTO WILSON DE OLIVEIRA e de JOSEFA TORRES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Cataguases - MG, aos 26/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ONOFRE RODRIGUES NETO e de ELIANA DA GAMA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANIBAL ALVES DA SILVA NETO e ELIENE DOS SANTOS XAVIER, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1995, residente em Diadema 
- SP, filho de TARCISIO ALVES DA SILVA e de EDNA LOPES DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeira, nascido em Ituberá - BA, aos 16/06/1986, residente em 
Diadema - SP, filho de ANDRÉ LIBÂNIO XAVIER e de BENICIA POSSIDÔNIO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA e MARILAINE COLARES CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO HENRIQUE DA SILVA e de MARLENE GOMES DE ANDRADE SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assessora de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL CONCEIÇÃO e de ALAIDE COLARES DA 
CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL GOMES VIANA e MARISA GONÇALES CAMPOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERALDO BARBOSA VIANA e de ANTONIA GOMES DE JESUS VIANA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/02/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE PAULA CAMPOS e de MARIA APARECIDA GONÇALES CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIQUE RAMOS DE ALMEIDA BARBOSA e BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de logistica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
19/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de VALDIR BARBOSA e de ELISABETE RAMOS DE ALMEIDA 
BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
27/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de UBIRATÃ DOS SANTOS CRUZ e de TELMA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO SILVA DA CONCEIÇÃO e GENARA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, remontador de caminhão, nascido em Vitorino Freire - MA, aos 31/08/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de PAULO EMIDIO DA CONCEIÇÃO e de ROSA SILVA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Tarrafas - CE, aos 21/06/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de DORACI ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS DE SOUSA e ANA PAULA RODRIGUES DE HOLANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico em montagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/09/1987, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA e de MARIA DIVINA DE SOUZA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Santo André - SP, aos 21/09/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DE HOLANDA e de VILMA RODRIGUES DOS 
SANTOS HOLANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  13  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WILSON MARINHO DA SILVA e ELLEN THAIZA DE LIMA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante geral, nascido em Moreno - PE, aos 29/08/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RANUFO DA SILVA e de MARIA APARECIDA MARINHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de loja, nascido em Brejo da Madre de Deus - PE, aos 04/07/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA e de MARINALVA FRANCISCA DE 
LIMA; 
 
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,  13  de julho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


