
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4820- São Paulo, Terça- feira,  16 de novembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RAFAEL CORREIA DE LIMA e PAULA DE FÁTIMA DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
27/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO CORREIA DE LIMA e de 
ELEIR MEIRA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em São José dos Campos - SP, aos 13/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO RODOLFO DIAS e de ROSANA JANETE DE SOUZA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCIO PALMEIRA DA SILVA e DANIELA ROSA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Metalúrgico, nascido em Santo André - SP, aos 
21/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de DECIO PALMEIRA DA SILVA e de 
MARCIA APARECIDA PALMEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/08/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE SERGIO DOS SANTOS e de TEREZA MARIA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

PAULO SÉRGIO DE CAMPOS e CLAUDIA MAR ROSA BATISTA DA LUZ, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, modelador de madeiras, nascido em 
Diadema - SP, aos 03/11/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO GREGORIO 
CAMPOS e de MARIA IZABEL DE SOUZA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cuidadora de idosos, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ERLY BATISTA DA LUZ e de IRACEMA BATISTA 
VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JEFERSON SOARES DE ALBUQUERQUE e FERNANDA PERES PENNY, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em São Paulo - SP, 
aos 05/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO SOARES DE 
ALBUQUERQUE e de TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, funcionária pública, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE WILSON PENNY FILHO e de 
MARIA IRENE PERES PENNY; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ CLEMENTE MACHADO SOBRINHO e DEOLI MARIA DE LEME SILVA LIMA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Ibiúna - SP, 
aos 01/11/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CLEMENTE MACHADO 
e de LAURINDA RIBEIRO DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do 
lar, nascido em Jaboticabal - SP, aos 13/01/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FERMINO ALVES DE LIMA e de ALTIVA DA SILVA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RENAN DE SOUZA LIMA e MAYARA MEDEIROS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Osasco - SP, aos 19/04/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENIVALDO TEIXEIRA LIMA e de WALKIRIA 
CAETANO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS SILVA e de RITA QUIRINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUAN SHISHIDO RIBEIRO MARQUES e JACKEANE MAYUMI PEREIRA DE ALMEIDA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Diadema - 
SP, aos 01/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON DA SILVA MARQUES 
e de PATRICIA CHRYSTINA SHISHIDO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de REGINALDO JOÃO DE ALMEIDA e de JOSEFA PEREIRA 
SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ CLAUDIO SARAIVA PEREIRA e ROMILDA COSTA COELHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Aposentado, nascido em São Miguel do 
Anta - MG, aos 22/10/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE LOPES 
PEREIRA e de NADIR SARAIVA REIS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Comerciante, nascido em Quarto Centenário - PR, aos 21/02/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO COSTA COELHO e de MARIALVA DA 
COSTA COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CELSO RICARDO NASCIMENTO e CIBELLE DIRCE DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário público, nascido em São Vicente 
- SP, aos 26/01/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO NASCIMENTO e de 
EDITE FIGUEREDO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 06/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FLORENTINO DOS SANTOS e de DIRCE MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ADEMAR FRANCISCO DO CARMO e MARIA TENÓRIO DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/10/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FRANCISCO DO CARMO e 
de SILERINDA ALMEIDA DO CARMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Do lar, nascido em Itaporanga - PB, aos 15/09/1961, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JONAS ALEXANDRE DE SOUSA e de VALDECI TENÓRIO CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS e CRISTINA DO PATROCINIO OSORIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de equipamento de segurança 
postal, nascido em Santo André - SP, aos 02/07/1973, residente em SÃO PAULO - SP, filho 
de BOANERGES FERREIRA DOS SANTOS e de ALZIRA DE ALMEIDA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Ponte Nova - MG, 
aos 13/12/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO DOS SANTOS OSORIO 
e de MARIA IRIA DO PATROCINIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LILIANA RIBEIRO DE SOUZA e CARMEN APARECIDA SOUSA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Caetano do Sul - 
SP, aos 17/12/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO RIBEIRO DE SOUZA 
e de OZELIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/11/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EUFLÁVIO CEZÁRIO DE OLIVEIRA e de VALMIRA BONIFÁCIO 
CARDOSO DE SOUSA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

BRUNO CABRAL ALVES e CAMILA CARNEIRO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, embalador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 12/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ADALBERTO ALVES e de 
LUCILENE CRISTINA CABRAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de classe, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de ADERALDO SOARES DA SILVA e de EUDIMAR PEREIRA CARNEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

TIAGO ROSA DE JESUS SILVA e FLÁVIA HOTH, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUCIO ROSA DA SILVA e de MARIA APARECIDA DE JESUS 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente social, nascido em 
Lajinha - MG, aos 21/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO HOTH e 
de ZELIA DAS GRAÇAS PADILHA HOTH; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MAURICIO ALEXANDRE CACHETTI e CAMILLY OLIVEIRA FERNANDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
19/10/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURI DIAS CACHETTI e de VALERIA 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/07/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALEXANDRE FERNANDES SILVA e de FABIANA DE OLIVEIRA BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FLÁVIO ALVES DA CUNHA e NADILSA CAMPOS COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, estoquista, nascido em Santo Antonio dos Lopes - MA, 
aos 02/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS ALVES DA CUNHA e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 23/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
COSTA e de MALVINA CAMPOS COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WILLIAN PINTO CORTEZ e GABRIELA MENDES DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido em Diadema - SP, aos 13/12/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DÉCIO PINTO CORTEZ e de SOLANGE DIAS 
FERNANDES CORTEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora de 
educação física, nascido em Diadema - SP, aos 19/08/1997, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de MARCELO SILVA DE SOUZA e de MARIA DE LOURDES PINTO NAKAMURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

KAIO CESAR TENÓRIO VEIGA DA SILVA e BIANCA IZIDRO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Palmeira 
dos Índios - AL, aos 02/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR BEZERRA 
DA SILVA e de ANA PAULA TENÓRIO VEIGA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
21/03/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REINALDO MARIANO DA SILVA 
e de REGINA MARIA IZIDRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RUBENS SANTANA DE MATOS e JULIANA SOARES BARBERO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBISON OLIVEIRA DE MATOS e de 
LILIAN SANTANA LACERDA DE MATOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AILTON BRASILIANO BARBERO e de MARIA JOSÉ ROCHA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ÉRICO RENAN MACHADO OESTMANN e SABRINA YASMIN DE OLIVEIRA SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santos - 
SP, aos 15/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ÉRICO ROBERTO OESTMANN 
e de SUELY GUIMARÃES MACHADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Bragança Paulista - SP, aos 06/03/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS e de ESTER SOARES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CLAUDIO DE BARROS JATOBÁ e MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Chefe de produção, nascido em 
Palmares - PE, aos 13/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de GIVANILSON 
EDUARDO JATOBÁ e de MARIA IZABEL DE BARROS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, empresária, nascido em Missão Velha - CE, aos 18/11/1965, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e de FRANCISCA 
JANUARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ALAN ALVES MARTINS ROSA e CAMILA SANTOS DA CRUZ CONEGO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 17/10/1990, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
JOSE MARIA MARTINS ROSA e de ANTONIA ALVES MARTINS ROSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
aos 10/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE APARECIDO 
CONEGO e de NORMEIDE SANTOS DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DARLEY ALVES MESQUITA e CAMILLA FOLADOR RODRIGUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em São Caetano do Sul - 
SP, aos 18/12/1994, residente em São Caetano do Sul - SP, filho de AILTON MESQUITA 
e de ELIANA ALVES ROCHA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, expedidora, nascido em Diadema - SP, aos 07/07/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de EDER RODRIGUES e de FLAVIANA FOLADOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FERNANDO MONTEIRO SILVA e SIMONE SILVA DO CARMO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JUSTO MONTEIRO SORIA e de ELZA DA SILVA 
MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, 
nascido em Poções - BA, aos 26/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MOREIRA DO CARMO SOBRINHO e de EDEIDES SILVA DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO e ANDRÉIA DOS SANTOS FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de segurança, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
FONSECA DE CASTRO e de APARECIDA LUCIA DE OLIVEIRA DE CASTRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
02/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de DALVO FERREIRA e de MARIA DE 
FATIMA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RONALDO CASIMIRO DE ASSIS e HINGRITH RAIANE HOLANDA TEÓFILO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, advogado, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 30/08/1977, residente em Diadema - SP, filho de VALDEMAR HENRIQUE 
DE ASSIS e de MARIA DAS NEVES CASIMIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, microempresária, nascido em Senador Pompeu - CE, aos 13/09/1993, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO LEANDRO TEÓFILO e de JAQUELINE HOLANDA 
TEÓFILO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DANIEL MONTEIRO LIMA e ANA PAULA SILVEIRA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnólogo, nascido em Sorocaba - SP, aos 13/12/1979, 
residente em São Caetano do Sul - SP, filho de JOSÉ LIMA DA SILVA e de MARGARIDA 
MARIA MONTEIRO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora de empresas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/07/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de PAULO ROBERTO RIBEIRO PEREIRA e de 
BARBARA REGINA DA SILVEIRA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

KAYQUE GUILHERME SILVA e DAIANE DA SILVA LUIZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em Diadema - SP, aos 
21/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de DEIVID WILHAMI SILVA e de SIRLENE 
APARECIDA SIQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 15/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
REINALDO LUIZ e de MARIA LOURDES DA SILVA LUIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

NIVALDO GOMES DE SOUSA e ORMINDA DOURADO RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 
29/03/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de ABIDEMAR GOMES DE SOUSA e de 
MARIA FERREIRA DA SILVA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 04/01/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ RIBEIRO FILHO e de EMILIA COSTA DOURADO RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUCAS MILITELLO SCHMIDT e THAYNA CAVALCANTE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 06/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de CARLA MILITELLO 
SCHMIDT; e a pretendente:  nacionalidade babá, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 29/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO DA SILVA e de ELIENAI 
DE JESUS CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GABRIEL MARQUES DA SILVA e SUÉLLEN DE MEDEIROS ORELIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 23/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de DOMINGOS MARQUES 
DA SILVA e de MARIA ELZA LOPES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de faturamento, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/04/1991, residente 
em Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA ORELIO e de VALDETE FERREIRA DE 
MEDEIROS ORELIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

NAILTON SILVA SANTOS e MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, Coordenador de area, nascido em Ibicaraí - BA, aos 
05/09/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de DEUSDETE SILVA SANTOS e de 
EROTILDES MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Vendedora, nascido em Bonito - PE, aos 11/05/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOAQUIM BEZERRA DA SILVA e de MARIA IZABEL DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FELIPE ALVES PEREIRA e BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista de aplicativo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 29/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de INACIO ALVES 
PEREIRA e de MARCIA PEREIRA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador, nascido em São Paulo - SP, aos 10/07/1996, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FABIANA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANDERSON DORNELAS e ELAINE CRISTINA SABINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
27/04/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de GENADIR VAZ DORNELAS e de LUZIA 
DORNELAS DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 02/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
GERMANO SABINO e de EMILIA MARIA FRANÇA SABINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUCAS CARVALHO FERREIRA e FABIOLA STEPHANIE VALENÇA OLIMPIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
17/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ULYSSES FERREIRA LEOPOLDO 
JUNIOR e de SIMONE CARVALHO FERREIRA LEOPOLDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
19/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO OLIMPIO FILHO e de MARIA 
CLAUDIA BEZERRA VALENÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUCAS GOMES BATISTA COELHO e ESTHÉFANI DANTAS LEITE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aplicador, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 14/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIZALDO ALVES COELHO e de 
SAMARA GOMES BATISTA COELHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDINEI LEITE e de MERCIA ROVENIA GOMES DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RENAN ALMEIDA DE FREITAS e MAYRA MARQUES LAMAS DE MELLO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em Rio de 
Janeiro - RJ, aos 10/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de WILTON JOSÉ 
CARIOLANO DE FREITAS e de CLAUDIA ALMEIDA DE FREITAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 
20/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO LAMAS DE MELLO e de 
NADIA MARIA MARQUES LAMAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

THIAGO CYRILLO FERRAZ e JAQUELINE CARNEIRO DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
12/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME DA PAIXÃO SOUSA FERRAZ 
e de CLEONICE APARECIDA CYRILLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Palmares - PE, aos 06/01/1990, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE LIMA e de MARLI CARNEIRO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GABRIEL LIMA ALMEIDA SOUZA e GRACIANE LENZI BONFIM, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 10/06/1998, 
residente em Araçoiaba da Serra - SP, filho de ROBSON DE ALMEIDA SOUZA e de 
DULCINÉA LOPES DE LIMA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Nova Tebas - PR, aos 10/01/1990, residente em 
Diadema - SP, filho de NAILTON ALVES DE BONFIM e de MARLI DINAURA LENZI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MILTON RODRIGUES DA SILVA e CRISTIANE MARIA DOS SANTOS SEBASTIÃO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de automóveis, nascido 
em São Paulo - SP, aos 07/12/1971, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
RODRIGUES DA SILVA e de MARIA TAVARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Palmares - PE, aos 17/11/1976, residente em 
Diadema - SP, filho de AMARO SEBASTIÃO e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
SEBASTIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

THIERRE CARDOSO DA SILVA e LARISSA BRITO RESENDE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS FILOMENO DA SILVA e de CLAUDIA 
CARDOSO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO RESENDE PINTO e de JEANE BRITO DAMASCENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANDRÉ RICARDO MOTTA e ELAINE GOMES ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador de vendas, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 15/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO MOTTA e 
de VERA LUCIA BALENA MOTTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em MIGUEL CALMON - BA, aos 08/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ELIAS CORREIA ALVES e de MARIA GOMES ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

AILTON ANTUNES MENDES e BRUNA BARBOSA PENHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de operações, nascido em DIADEMA - SP, aos 
10/05/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARIA MENDES e de CENIZE 
PEREIRA ANTUNES MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 13/02/1997, residente em Diadema - SP, filho de 
ANDERSON EVARISTO DA PENHA e de JUSCILEIDE BARBOSA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

OSVALDO ALVES DA SILVA FILHO e EDUARDA SANTOS LEOCÁDIO DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de marketing, nascido 
em FORTALEZA - CE, aos 31/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO 
ALVES DA SILVA e de MARIA CONSUÊLO RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de cabeleireira, nascido em Diadema - SP, aos 
05/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de GIVANILDO LEOCÁDIO DA SILVA e de 
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ALEX DOMENICI JUNIOR e EVELLYN SILVA MARINHEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de T.I, nascido em Santo André - SP, aos 
02/01/1984, residente em Diadema - SP, filho de ALEX DOMENICI e de MARTA GRILLO 
DOMENICI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, telefonista, nascido em 
Diadema - SP, aos 16/03/1988, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
BERTHIER ISIDORIO MARINHEIRO e de MARIA LENILDA SILVA MARINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ALMIR VIEIRA DA SILVA JUNIOR e JAQUELINE APARECIDA NUNES DE SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de suporte, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 22/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ALMIR VIEIRA DA 
SILVA e de LUZIA FRANCISCA LOPES GUIMARÃES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tosadora, nascido em OSASCO - SP, aos 08/12/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BATISTA DE SOUZA e de HELENICE 
NUNES DE ALMEIDA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MAICON GONÇALVES ROSA e VANESSA DIAS FERRAZ DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CELSO ALVES ROSA e de ROSEMEIRE FERNANDES GONÇALVES ROSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de sala, nascido em São Bernardo 
Do Campo - SP, aos 07/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARCOS 
FERRAZ DA SILVA e de AURENICE DIAS FERRAZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANDRÉ CARLOS CORREIA e ELIANE FERREIRA RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 03/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VITORINO CORREIA e de 
FRANCISCA JORVENTINA CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, doméstica, nascido em Säo Caetano do Sul - SP, aos 08/04/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA e de MARIA FERREIRA 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RENATO FERREIRA DE LIMA e RENATA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em Diadema - SP, aos 06/02/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA DE LIMA e de MARIA 
FRANCINEIDE GOMES LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de logistica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/09/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de VALDERI FERREIRA DA SILVA e de CICERA MARIA ALVES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

VINICIUS MARQUES DA SILVA e ANA HELLOYSA FERREIRA VIEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal, nascido em Teófilo Otoni - MG, aos 
16/12/2000, residente em Diadema - SP, filho de JULMAR MARQUES DA SILVA e de 
ELIETE FRANCISCA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em Guarujá - SP, aos 09/03/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
LUCIANO VIEIRA e de MARIA APARECIDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ALAN COSTA TOMAZ e KAREN BRITO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VANDERLAN TOMAZ e de MARIA DETE SILVA DA COSTA 
TOMAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de KLEBER 
JOCELINO DO PRADO SANTOS e de LUCIANA MARIM BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CEZAR ANDRADE LOPES e JÉSSICA DA SILVA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, bombeiro civil, nascido em DIADEMA - SP, aos 
06/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM CARLOS PEREIRA LOPES 
e de SALMA BARBOSA DE ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/02/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARCELO OLIVEIRA LOPES e de VIVIANE DA SILVA 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

KLEBER RAMALHO LOPES e RENAILDE SANTOS DA CONCEIÇÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquina, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 22/10/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MARLUCIO 
DA SILVA LOPES e de MARIA ANIZA RAMALHO LOPES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnica de enfermagem, nascido em MUNDO NOVO - BA, aos 
16/04/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ILTON LINO DA CONCEIÇÃO e de 
EDITE BATISTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DIEGO TADEU DE FIGUEIREDO e CAMILA OLIVEIRA DA SILVA CAVALCANTE, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em manutenção, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/03/1995, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de MARCOS 
TADEU DE FIGUEIREDO e de LUCIANA MARIA DO CARMO DE FIGUEIREDO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 02/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de ROBINSON BIZERRA 
CAVALCANTE e de ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LEONAM CHRISTIAN SANTOS BOUÇÃO e BIANCA DE PAIVA AUGUSTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 08/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA 
BOUÇÃO e de KATIA CHRISTIANE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO NETO e de MARIA DE LOURDES DE PAIVA 
NETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WILLIAM DE SÁ TELES e LETÍCIA SERAFIM DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista de operações, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 08/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEVALDO 
NORBERTO DE SÁ TELES e de ELZA DE JESUS SÁ TELES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascido em SOROCABA - 
SP, aos 01/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e 
de DÉBORA CRISTINA SERAFIM DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RAFAEL DIAS DA SILVA e CLAUDETE OLIVEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
13/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de BONIFACIO DIAS DA SILVA e de 
IVONETE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, babá, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/08/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDENOR MOREIRA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MAYCON FERREIRA DOS SANTOS e KAROLINE APARECIDA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em 
Diadema - SP, aos 12/10/2000, residente em Diadema - SP, filho de GERSON FERREIRA 
DOS SANTOS e de MARIA D'AJUDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, confeiteira, nascido em Diadema - SP, aos 10/04/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ ROGERIO DOS SANTOS e de MARILZA APARECIDA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RAFAEL DE JESUS SOUSA e EDILAINE RODRIGUES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, projetista mecânico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
06/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISMAR CANDIDO DE SOUSA e de 
NIRLANE DE JESUS SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica 
de enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/09/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA e de ANTONIA RODRIGUES DO AMARAL 
DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

PAULO AFONSO PEREIRA DA SILVA e KELLY CRISTINA DA SILVA REIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, armador, nascido em Palmeirais - PI, aos 
17/08/1965, residente em Diadema - SP, filho de ANICETO RIBEIRO DA SILVA e de 
RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 21/09/1982, residente em 
Diadema - SP, filho de SERGIO DOS REIS e de CREUSA DA SILVA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MATHEUS SANTOS DA PENHA e KECYLENE KELLY NUNES SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
05/11/1996, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO JOSÉ DA PENHA e de 
NEUSA SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São José de Ribamar - MA, aos 20/02/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS SOUZA e de MARILENE DO ESPIRITO SANTO 
NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GUILHERME SOARES DA SILVA e AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS LESSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 08/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TADEU 
CONCEIÇÃO DA SILVA e de SONIA MARIA SOARES FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
18/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOLISON FERREIRA LESSA e de 
GIRLENE DE OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ÉVERTON ALMEIDA FERREIRA e ANALICE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aumoxerifado, nascido em SÃO CAETANO DO Sul - SP, 
aos 03/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON VICENTE FERREIRA e 
de ANITA ALMEIDA BONFIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/05/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE JUCA ALEXANDRE SILVA e de IZABEL DA CRUZ LAZARO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCOS DA MATA e LUCIENE DA SILVA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Paulistana - PI, aos 04/11/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO AGENOR DA MATA e de FLORIANA 
ISIDÓRA DA MATA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 06/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
ALVES FERREIRA e de LUCIENE FRANCISCA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

BRUNO RODRIGUES JUNQUEIRA e POLIANE MARCOS PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em SÃO CAETANO 
DO SUL - SP, aos 10/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SONIVALDO AGUIAR 
JUNQUEIRA e de MAGALI RODRIGUES OFEMIA JUNQUEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido em DIADEMA - SP, aos 
14/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ILSON JOSÉ PEREIRA e de IVANILDA 
MARCOS DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CARLOS RENAN SOUZA SILVA e ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Piatã - 
BA, aos 09/04/1991, residente em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO RAMOS DA SILVA e 
de OSMÉLIA SOUZA RAMOS E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de farmácia, nascido em Canto do Buriti - PI, aos 10/08/2001, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTENOR BALBINO DOS SANTOS e de UMBELINA ANTONIA LIMA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 16  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LEANDRO LIMA MOREIRA e ARLETE MARIA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em Diadema - SP, aos 
30/09/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO QUIRINO MOREIRA e de MARIA 
ADALIA LIMA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Valença do Piauí - PI, aos 27/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
FRANCISCO ABEL e de RAIMUNDA MARIA DE SOUSA; 
 
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, 16  de  novembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


