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Ano 30 - Nº 4759 - São Paulo, Terça- feira, 15 de junho de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON PATRICK BORKOSKI DOS SANTOS e MONALIZA CLAIR PEREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, assistente de PCP, nascido em Diadema - SP, aos 01/06/1980, residente 
em Diadema - SP, filho de WILSON DOS SANTOS e de TEREZINHA ELISABETE BORKOSKI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de contratos, nascido em Diadema - SP, aos 
25/11/1980, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ALVES PEREIRA e de MARIA SANTA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO GONÇALVES RAIMUNDO e CAROLINE GAMEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/10/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FABIO LEAL RAIMUNDO e de ELISABETE GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, projetista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/03/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEXANDRE ANTONIO GAMEIRO e de LUCINARA FRANCISCA GAMEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANE AVELINO e THAYNÁ BRENDA ALEXANDRE COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de serviços manuais, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
02/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDEVALDO AVELINO e de VANDERLÉIA PEREIRA DE 
SOUZA AVELINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 01/04/2002, residente em Diadema - SP, filho de NALDECI COSTA e de PATRICIA ALEXANDRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCEVANDRO NERES SANTANA e NOEMIA PINTO PEREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, vendedor, nascido em Grão Mogol - MG, aos 05/10/1984, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ NERES SANTANA FILHO e de MARIA FERREIRA GUIMARÃES SANTANA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aux.  produção , nascido em BELEM - BA, aos 12/03/1979, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA  e de RAIMUNDA DA COSTA PINTO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYRLA THAÍS SOARES PORFIRIO e TAÍS SANTOS SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MÁRCIO REINALDO ROYO PORFIRIO e de CATIA SILVANA SOARES SOUZA 
PORFIRIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de injetora, nascido em MASCOTE - 
BA, aos 17/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de FLORISVALDO PEREIRA DE SOUZA e de 
RAIMUNDA SANTOS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON DAS VIRGENS SANTOS  e PATRICIA MESSIAS BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, pedreiro , nascido em OLINDINA - BA, aos 22/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS  e de CARMOZETE MARIA DAS VIRGENS SANTOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 09/03/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de MILTON ALVES BARBOSA e de MARIA DE FATIMA MESSIAS BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO OLAVO ALVES DO AMARAL e ÉRICA SUÉLLEN DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de almoxarifado, nascido em CRATEÚS - CE, aos 19/11/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GONÇALO FERREIRA DO AMARAL e de FELICIA ALVES DE 
ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
31/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE SOUZA e de 
MARIA IVONE DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

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

brasileira, solteiro, estoquista, nascido em RECIFE - PE, aos 09/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CARLOS ROBERTO ALVES DA SILVA e de LUZINETE ANDREZA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em RECIFE - PE, aos 18/04/1983, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIO LIMA DOS SANTOS e de MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVERINO EPIFANIO DE MELO NETO e ANGELICA VALENTE DE MELO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico de autos, nascido em Lagoa de Itaenga/PE, aos 30/04/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO EPIFANIO DE MELO e de JOANA MADALENA DOS SANTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 07/08/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NEUDES MENDES DE MELO e de MARIA JOSE VALENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DORNELES DA CRUZ e VIVIANE DA SILVA PEREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIO GONÇALVES DA CRUZ e de GEANETE LADI DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnica de enfermagem , nascido em Diadema - SP, aos 12/07/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MAURICIO DIAS PEREIRA e de CECILIA MARIA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AMARO BARBOZA DE LIMA e FRANCISCA ADOLFINA DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, pintor, nascido em JABOATÃO - PE, aos 07/09/1957, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SANTANA  MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
FLORESTA - PE, aos 21/04/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMUNDO JOAQUIM DE BARROS 
e de ADOLFINA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL OLIVEIRA PEDRO e ANA LÚCIA DE LANA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, estoquista, nascido em Diadema - SP, aos 30/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDSON ROBERTO PEDRO e de SIMONE OLIVEIRA PEDRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/05/2000, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de ADÄO DA SILVA e de ANA ALICE DA SILVA LANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ FILIPE DA SILVA e GABRIELLA GALDINO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, oficce boy , nascido em Santo André - SP, aos 02/03/1997, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e de VALDELICE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/02/2003, residente em 
Diadema - SP, filho de AMAURI GOMES DE ARAUJO e de VIANEIDE GALDINO DA SILVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS DE OLIVEIRA ANDRADE  e ELLEN MILENE SANTOS DE MELLO SILVA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , divorciado, motorista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/03/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROMEIRO DE ANDRADE  e de APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de T.I., nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 19/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON JOSE DA SILVA e de VILMA SUELI  
SANTOS DE MELLO SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON MENDES DE OLIVEIRA e JASORENI DA COSTA FRANÇA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/05/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NELSON CAMPOS DE OLIVEIRA e de RUTE SEVERINA MENDES DE OLIVEIRA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de montagem, nascido em FLORIANO - PI, aos 
25/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de IRENO ALVES DE FRANÇA e de VANDA FERREIRA DA 
COSTA FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME HENRIQUE ALVES GOMES e GABRIELLY GOMES FELIX DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, monitor, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 19/01/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DIOVALDO DOS SANTOS GOMES e de ISAURA APARECIDA ALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 13/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR FERREIRA DA SILVA e de VANUSA 
GOMES FELIX; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX PEREIRA RIBEIRO e PAULA ROZELITA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, conferente, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ARISTIDES RIBEIRO FILHO e de MARIA DO CARMO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, coordenadora de turno, nascido em Timbaúba - PE, aos 18/06/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de SEBASTIÃO EUCLIDES DA SILVA e de ROZELITA HELENA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DE SOUSA RAMOS e SANDRA APARECIDA VALADÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, micro empreendedor, nascido em Diadema - SP, aos 29/05/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FLORENTINO RAMOS e de WALDECI RAMOS DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, compradora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/10/1974, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSENIAS GOMES VALADÃO e de MARIA APARECIDA VALADÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARLOS LOBATO COELHO e CELIANE CRUZ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, técnico em telecomunicações, nascido em Montes Claros - MG, aos 11/12/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de CÍCERO ROSA COELHO e de MARIA JOSÉ LOBATO COLEHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Buritirama - BA, aos 
01/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de EDSON PEREIRA DA SILVA e de JACI CRUZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RITCHELE FLORENCIO DOS SANTOS e THAÍS MARTINS VALADÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, enfermeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/02/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de IVANILDO DOS SANTOS e de MARIA DA PIEDADE FLORENCIO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/08/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE ALVIM VALADÃO e de ROSANA MARTINS VALADÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE CLEBER BRAGA BRILHANTE  e VERA LUCIA PEREIRA CHAGAS , sendo o pretendente:  

nacionalidade  brasileiro , divorciado, pintor , nascido em PARANGABA - CE, aos 22/04/1957, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BRILHANTE  e de MARIA BRAGA BRILHANTE ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , viúvo, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/06/1958, residente em Diadema 
- SP, filho de MARIANO FELIX e de JULIETA FERREIRA LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA e MARIA CAROLINA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Santos - SP, aos 12/01/1998, residente 
em Diadema - SP, filho de VALDEMIR RIBEIRO DA SILVA e de ELIANE RAMOS DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 
26/10/2000, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ LAUDIVANIO SANTOS SILVA e de JOSEILDA 
LAURA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO REIS ALBERTO  e REGIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, almoxarife pleno , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 12/07/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEY REIS ALBERTO  e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS ALBERTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo , nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 30/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO BATISTA DE 
OLIVEIRA  e de ROZALIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO MARTINS DE ASSIS e PRISCILA DE SOUSA GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, lider de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/09/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO OLIVEIRA DE ASSIS e de MARIA DO SOCORRO 
MARTINS ASSIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Diadema - SP, 
aos 01/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON BENEDITO GONÇALVES e de ELZA 
VICENTE DE SOUSA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE DE OLIVEIRA e DÉBORA GONÇALVES VALERO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/02/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON DE OLIVEIRA e de CICERA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 08/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALMIR DE OLIVEIRA VALERO e de MARIA VITAR 
GONÇALVES VALERO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EZEQUIEL GOMES DE SOUSA e BRUNA DE SOUZA SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, monitor de sistema eletronico, nascido em VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, aos 
16/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO FRANCISCO DE SOUSA e de IVONETE 
GOMES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 07/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANIBAL MAGALHÃES SANTANA e de 
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ANDRÉ SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR e SORAYA DE ARAUJO LIMA SANTOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, autonomo , nascido em Diadema - SP, aos 23/09/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER APARECIDO DOS SANTOS e de CLARICE DE MORAIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Roque - SP, aos 20/05/1994, residente 
em Diadema - SP, filho de MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS e de LUCIANA SILVA GOMES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS SEVERINO e SABRINA CAROLINA SOFIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

assistente de atendimento, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
TEREZINHA MARIA SEVERINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de 
atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO 
SILVA SOFIA e de SHEILA APARECIDA SOFIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVAIR ESTEVAM DA SILVA SANTOS e MICHELI SANTOS DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em DIADEMA - SP, aos 16/05/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e de TEREZINHA ESTEVAM DA SILVA 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em JANDIRA - 
SP, aos 04/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO COSTA DE JESUS e de EDNILDES 
MOTA DOS SANTOS DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI MATEUS DE SOUSA e GABRIELLY SOUZA TEODORO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/10/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILSON MATEUS DE SOUSA e de NAIRA MARIA DE SOUSA MATEUS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Campanha - MG, aos 04/01/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ENEIAS TEODORO e de GISELE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSEF CLAUDINO DE MOURA e MARIA FRANCIELLE ROCHA ABREU, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, segurança pessoal, nascido em Lagoa dos Gatos - PE, aos 03/06/1989, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CLAUDINO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DE MOURA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista, nascido em Diadema - SP, aos 23/09/1991, residente 
em Diadema - SP, filho de ZICO MARTINS ABREU e de MARILENE CHAVES DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO RODRIGUES DA SILVA e ADRIANA LUCIA FREIRE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/07/1984, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA e de CREUZA RODRIGUES DA SILVA; e a 
pretendente: , divorciado, especialista em RH, nascido em São Paulo - SP, aos 11/05/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL ALEXANDRE FREIRE e de ILDA APARECIDA DOS SANTOS FREIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ELIAS DA FONSECA e REDJANE SOUTO LEITE , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, aposentado , nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1960, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ NAZARIO DA FONSECA e de ESTER DA SILVA FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, professora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/12/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALCIDES LEITE NETO  e de TEREZINHA SOUTO LEITE ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN DE LANA e JESSICA DE ARAUJO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Auxliar Multifuncional, nascido em Diadema - SP, aos 14/04/1992, residente em DiADEMA - SP, filho 
de MARIA NEUSA DE LANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista contábil, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 27/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GERCI DOS SANTOS e de IVONE 
ALVES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO GONÇALVES AMADO PEDREIRA e ARETHA MARIA DE JESUS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, fiscal, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/10/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NEY GONÇALVES PEDREIRA e de SARA GONÇALVES AMADO PEDREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de repasse, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
12/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO PEREIRA DE JESUS e de MARIA TEREZA DE 
ALMEIDA JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO DE MEDEIROS ORELIO e SHEILA EDUARDA GOMES DE BARROS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, polidor de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA ORELIO e de VALDETE FERREIRA DE MEDEIROS ORELIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, DO LAR, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SERGIO FERREIRA DE BARROS e de MARIA APARECIDA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE SOUZA DE LIMA e IDALINA MARIA FRANCISCA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Operador de máquina, nascido em Boquira - BA, aos 11/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE GONÇALVES DE LIMA e de MARIA DE OLIVEIRA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Operadora de máquina, nascido em Boquira - BA, aos 28/12/1973, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ABEL JOSE FRANCISCO e de MARIA JUDITE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILDO FARIAS BISPO e MARIA DAS GRAÇAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, cozinheiro, nascido em GAMELEIRA - PE, aos 11/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO BISPO PAULO e de LENITA BATISTA DE FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheira, nascido em INAJÁ - PE, aos 26/11/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DEUSDETO BARBOSA DOS SANTOS e de ALIETA NUNES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ SOLANGE FERREIRA GOIS  e JOSEFA VILELA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, vigilante , nascido em PARANATAMA - PE, aos 11/12/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO FERREIRA DE GOIS  e de CREUZA ALICE TEODORA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, diarista , nascido em PARANATAMA - PE, aos 09/06/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDIGAR ARISTIDES DOS SANTOS e de MARCELINA VILELA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS SILVA DE JESUS e LIDIANE ARAUJO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, ajudante de manutenção, nascido em Cícero Dantas - BA, aos 30/05/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERMANO DE JESUS e de MARIA NILDA DA SILVA JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Teixeira - PB, aos 21/01/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ LOPES DOS SANTOS e de IVONETE ARAUJO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOEL DA CONCEIÇÃO PINTO PEREIRA e RENATA DOS SANTOS JESUS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em Belém - PA, aos 14/11/1983, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA e de RAIMUNDA DA COSTA PINTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Maceió - AL, aos 30/06/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA QUITERIA DOS SANTOS JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOGO DE ARAUJO PEREIRA e JACQUELINE DE ARAUJO CALHEIRO MARINHO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, Motorista, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARTINS PEREIRA e de MARIA LUCIA DE ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROBERTO TADEU CALHEIRO MARINHO e de MARIA APARECIDA DE ARAUJO 
MARINHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE DA SILVA COSTA e IZABEL DIAS CAMARGO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 

autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/08/1967, filho de GERALDO JANUARIO COSTA e de 
MARIA JOANA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em 
ADRIANÓPOLIS - PR, aos 09/06/1968, residente em Diadema - SP, filho de BELMIRO DIAS DE CAMARGO 
e de TEODORA CAMARGO DA MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON LUIZ DA COSTA e CAROLINA SILVA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, agente de viagens, nascido em Diadema - SP, aos 03/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADILSON ALVES DA COSTA e de MARIA VALDETE DA SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, nascido em Diadema - SP, aos 08/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
KENNETH FRANCIS ARRUDA DE LIMA e de ELZA BERTINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERALDO BARBOSA e CINTIA MENDES DOS ANJOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, funileiro industrial, nascido em Jequié - BA, aos 20/11/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDVALDO BARBOSA e de MARIA HONORINA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Salvador - BA, aos 06/01/1980, residente em Diadema - SP, filho de 
ABEL ANTINO DOS ANJOS e de TEREZINHA MARTINS MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ELANDO CANDIDO DE SOUZA e MARIA JUCILEIDE QUEIROS SILVESTRE, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, nascido em Solonópole - CE, aos 10/01/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ELAUDO DE SOUZA e de MARIA DE FATIMA CANDIDO 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Vendedora, nascido em Jaguaribe - CE, 
aos 19/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SILVESTRE CHAVES e de MARIA QUEIRÓS 
CHAGAS SILVESTRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de junho de 2021. 

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

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/08/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO FERNANDES LOPES DOS SANTOS e de MAURICEIA BENVINDA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritorio, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 13/08/2001, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AURORA DOS SANTOS e de ANA MARIA 
ARAÚJO 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, 15  de junho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


