
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4786 - São Paulo, Terça- feira, 17 de agosto de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO EDILAN LIMA DA SILVA e NATÁLIA RODRIGUES DE JESUS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Choró - CE, aos 26/07/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO HÉLIO CUNHA DA SILVA e de ANTONIA YEDA SARAIVA LIMA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de operações, nascido em Diadema - SP, aos 17/03/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de NELSON CARLOS DE JESUS e de MARIA DA PENHA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAPHAEL COSTA LISA e THAÍS DOS SANTOS BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1992, residente em São Bernardo do Campo - 
SP, filho de ANTONIO LISA e de MARA COSTA LISA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Santo André - SP, aos 04/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO CARLOS DE BARROS e de PATRICIA ANTONIA DOS SANTOS BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WENDERSON HAMILTON DA SILVA e DAYANE CAVALCANTE DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador logistico, nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1996, residente em 
Diadema - SP, filho de SEVERINO DOMICIO DA SILVA FILHO e de ROSIANE ALVES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de departamento pessoal, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 21/08/1996, residente em Diadema - SP, filho de CICERO FERREIRA DA SILVA e de 
ROSILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JÚLIO FERNANDES DE BRITO e LINDINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Serra Preta - BA, aos 25/03/1949, residente em 
Diadema - SP, filho de INÊS FERNANDES DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Valença - BA, aos 07/10/1965, residente em Diadema - SP, filho de TIBURCIA FERREIRA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

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

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON TEIXEIRA GONÇALVES  e LETICIA GABRIELE GOMES DA SILVA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de produção , nascido em SÃO MIGUEL PAULISTA - SP , aos 
14/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de INÁCIO RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES  e de 
FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUSA GONÇALVES ; e a pretendente: , solteiro, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 06/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA  e de LUCEMI REGINA 
GOMES DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO DOS SANTOS LIMA  e JOSEFA BELARMINO DOS SANTOS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro, solteiro, autonomo , nascido em MUTUÍPE - BA, aos 18/03/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL SILVA LIMA  e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, autonoma , nascido em RIO TINTO - PB, aos 10/05/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIANO BELARMINO DOS SANTOS  e de BENEDITA MARIA 
CONCEIÇÃO BELARMINO DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE EDUARDO JESUS e ELIANE GOMES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, operador de saneamento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/12/1968, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA NOEMIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO 
MARTINHO SANTOS e de SANTA GOMES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO FERREIRA DE SOUSA e JAQUELINE FERNANDA VENANCIO DA SILVA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 08/10/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ALVES DE SOUSA e de EXPEDITA FERREIRA SOARES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
03/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO RAMOS DA SILVA e de MARIA APARECIDA 
VENANCIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO PAIXÃO DOS SANTOS e LARISSA OLIVEIRA VIANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, montador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/05/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS e de LUCIMEIRE PIRES DA PAIXÃO SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em PIRACICABA - SP, aos 26/01/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR FERREIRA VIANA e de MARIA HELENA NUNES DE 
OLIVEIRA VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE CARNEIRO DA SILVA e CLAUDIA ESTEVÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, motorista de aplicativo, nascido em Diadema - SP, aos 01/06/1994, residente em Diadema 
- SP, filho de GILDETE JOSÉ DA SILVA e de MARIA CARNEIRO DE SOUSA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar administrativo , nascido em Santo André - SP, aos 28/01/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de RONALDO CARLOS MARIANO DA SILVA e de SIMONE FERNANDES 
ESTEVÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY LUCIO MARTINS MERCES e ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de caixa, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/07/1999, residente 
em Diadema - SP, filho de MAURICIO LUCIO DAS MERCES e de PRISCILA MARTINS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empacotadora, nascido em Diadema - SP, aos 01/02/2001, residente em 
Diadema - SP, filho de ZENILDO ROSENDO DA SILVA e de SANDRA REGINA PEREIRA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

  
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ RODRIGO FERREIRA BARBOSA e LILIANE ALMEIDA CRISMA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, químico industrial, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VAGNER DOS SANTOS BARBOSA e de LEIDIANE LOPES FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1998, 
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, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS LUAN DE SOUZA e LUÍSA AGUIAR SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, tecnico de manutenção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/03/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOÃO DE SOUZA e de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, logista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/05/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE LUIZ AGUIAR SANTOS e de MARLY OLIVEIRA AGUIAR 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILSON CORREA CANDIDO e ROSANA SANTOS AMARO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, pedreiro, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 23/07/1973, residente em Diadema - SP, 
filho de GERALDO CORRÊA CANDIDO e de MARIA JOSÉ CORRÊA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigia, nascido em Imaculada - PB, aos 28/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO AMARO FEITOSA IRMÃO e de EDINALVA DALVINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDINEI ASSIS ARAUJO  e CRISTIANE SILVA NOVAES , sendo o pretendente:  nacionalidade braasileiro 

, solteiro, vigilante , nascido em JEQUIÉ - BA, aos 29/01/1986, residente em DIADEMA , filho de VALDIVINO 
CERQUEIRA ARAUJO  e de MARIA SONIA ARAUJO DE ASSIS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, operadora de telemarketing , nascido em IBIRAPITANGA - BA, aos 20/10/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL FRANCISCO DE NOVAES  e de DORALICE ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DE JESUS SOBRINHO e JEANE RAMOS DE SANTANA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, músico , nascido em IGUAÍ - BA, aos 07/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO JERONIMO SOBRINHO e de JIZELIA SILVA DE JESUS SOBRINHO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , divorciado, do lar , nascido em CANAVIEIRAS - BA, aos 14/05/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARDOSO DE SANTANA  e de JOANA VELOSO RAMOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIC NERY TEIXEIRA e MICAÉLA SILVA CASTRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

eletricista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de DIMAS 
NERY TEIXEIRA e de PATRICIA APARECIDA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 02/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER 
FERREIRA DE CASTRO e de MIRNA CLAUDIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 



 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON ALVES SILVA e MARCELA AMARANTE RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em GUARULHOS - SP, aos 28/02/1987, residente em 
Diadema - SP, filho de TOMAZ SAMPAIO SILVA e de LUSANETE ALVES CAVALCANTE SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montadora, nascido em JOÃO PESSOA - PB, aos 01/11/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA e de MARIA DE FATIMA 
AMARANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

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

operador de empilhadeira, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/04/1959, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA e de EDITH EUFRASIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, cuidadora, nascido em JUIZ DE FORA - MG, aos 05/02/1965, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE DIAS e de CIRENE MARIANO DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO SOUZA SANTOS e DAIANY CRISTINA DE FREITAS GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, lavador de carros, nascido em Diadema - SP, aos 17/12/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ODIVAL BAHIA DOS SANTOS e de SILVIA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lavadora de carros, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/10/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR BATISTA GOMES e de SELMA MARIA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL VICTOR CARVALHO DA SILVA e MARIA LETÍCIA LINS DE CARVALHO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, repositor , nascido em DIADEMA - SP, aos 17/01/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de MARCIO ISMAEL DA SILVA e de MARIA TANIA DE SOUZA CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. administrativo , nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 13/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO RACORTE DE CARVALHO e 
de SIDNEIA DA CRUZ SILVA LINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE FERNANDES SILVA e KELLY FERREIRA DE QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, bancario, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 07/11/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NIVALDO RODRIGUES DA SILVA e de MARCIA REGINA FERNANDES SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
16/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de EILTO NARCISO DE QUEIROZ e de ESCOLASTICA DE 
CASSIA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LÚCIO IZIDORO MARTINS DE SOUZA e JULIANA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Ipanema - MG, aos 31/03/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO MARTINS DE SOUZA e de DELZIRA JOAQUINA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Ibiporã - PR, aos 14/10/1993, residente em Ibiporã - 
PR, filho de ISAC ANTONIO DE SOUZA e de OLIVETE CARNEIRO PAIVA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
  
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO RODRIGUES MENDES e RITA VILAÇA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, ajudante geral, nascido em GOVERNADOR VALADARES - MG, aos 28/10/1979, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM RODRIGUES MENDES e de CREUZA RIBEIRO MENDES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/03/1965, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MOACIR DAMASCENO VILAÇA e de RAIMUNDA AUXILIADORA DE 
CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE DA SILVA e ADALTYLANY DE MOURA GARCIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, eletricista de autos, nascido em Diadema - SP, aos 18/10/1991, residente em Diadema - 
SP, filho de ONESIMO PATRICIO DA SILVA e de MÍRIAM APARECIDA DOS SANTOS SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Picos - PI, aos 
11/02/1985, residente em Diadema - SP, filho de EDI WILLIANS GARCIA e de ANTONIÊTA CREUSA DE 
MOURA GARCIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA e KAROLINE VITORIA LOPIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, ajudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO GOMES DA SILVA e de MANOELITA SALUSTIANA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 31/10/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PATRICIA DA SILVA LOPIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAISSON SANTOS DE JESUS e MARILENE SILVA NOVAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar de produção, nascido em ITAJUÍPE - BA, aos 22/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARLINDO BENVINDO DE JESUS e de MARLI SANTOS DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em PIATÃ - BA, aos 24/12/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANEZIO RIBEIRO DE NOVAIS e de ALMEZINA NOVAIS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON GEORGE DIAS e THAIS DE MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 24/04/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
GILMAR JOSÉ DIAS e de SONIA MARIA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Osasco - SP, aos 30/04/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
SUELI MARIA MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEVER JORGE e POLLYANA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 15/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MIGUEL TEODORO JORGE e de MARIA CLEIDE BEZERRA JORGE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, esteticista, nascido em Santo André - SP, aos 08/08/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de IBRAHIM PEREIRA DO NASCIMENTO e de EDNALVA MARIA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PABLO LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA e ERICA DA LUZ FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, bobinador, nascido em Diadema - SP, aos 11/03/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
LOURIVALDO ALVES DE SOUZA e de ELENEIDE OLIVEIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar operacional, nascido em Itaquitinga - PE, aos 03/01/1992, residente em Diadema - 
SP, filho de EDUARDO RIBEIRO DA FONSECA e de MARIA EUNICE DA LUZ FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL MURICI DE MORAIS e JULIANA SOUZA INOUE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 06/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDIOMAR FERREIRA DE MORAIS e de PRISCILA MURICI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, secretaria, nascido em São Paulo - SP, aos 15/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS MASSASHI INOUE e de ROSA DE SOUZA SILVA INOUE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDIR RIBEIRO DA CRUZ e BRUNA RAFAELA SALES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, aeroportuário, nascido em Ibirapitanga - BA, aos 03/05/1986, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de BENVINDO RIBEIRO DA CRUZ e de MARIA DIONIZIA DE JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistende coordenação, nascido em Ribeirão - PE, aos 20/03/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA e de NALSIDI SALES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL GOMES DA SILVA FILHO e JULIANA PATRÍCIA MELO DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquina, nascido em Escada - PE, aos 07/04/1950, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL GOMES DA SILVA e de MARIA AMELIA DE SOUZA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Palmares - PE, aos 19/05/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de CICERO DOMINGOS DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS e CARLOS EDUARDO MEDURI, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Murici - AL, aos 28/01/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de AGENOR MARCOLINO DOS SANTOS e de VERA LUCIA DA SILVA OMENA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS MEDURI e de CLEONICE MARIA DA 
SILVA MEDURI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIO CESAR DONDICE e SOLANGE ROSA CAMPOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/06/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANGELO DONDICE NETO e de SILVIA LOURENÇO DONDICE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL JOSE CAMPOS DE SOUSA e de UMBELINA ROSA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UILIANS DE JESUS SOUSA e AMARA ELISA ALVES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, chefe de faturamento, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 03/03/1985, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ NILTON BISPO DE SOUSA e de ZULMERINDA ROSA DE JESUS SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de Recursos Humanos, nascido em Diadema - SP, 
aos 14/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO ROBERTO MARTINS DE LIMA e de 
JANIDE ALVES DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DILERMANDO ANTONIO e JACQUELINE APARECIDA ARDIVINO ALHO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DILERMANDO FRANKLIN ANTONIO e de FLAUSINA MARIA ANTONIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 
11/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de OTÁVIO GRANDOLFO ALHO e de IZA MARIA ARDIVINO 
ALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ANDRE DE LIMA e KAIANY MARIA VIEIRA DE SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , divorciado, motorista , nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 07/10/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALTER FERREIRA DE LIMA  e de MARIA FERREIRA DE LIMA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, assistente de prevenção a fraude , nascido em TAUÁ - CE, aos 10/07/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ZEFERINO GONÇALVES DE SOUSA  e de HELENA VERISSIMO 
VIEIRA SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO JOSÉ DA SILVA SIMPLICIO e THAIANE SOUSA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, educador físico, nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ADÃO SIMPLICIO e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente contábil, nascido em Diadema - SP, aos 25/07/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de SEBASTIÃO ANTONIO VIEIRA e de MARIA JOSE SOUSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NELSON JUNIOR MARCELINO DA SILVA SOARES e RAQUEL SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de pintor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
24/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON RAIMUNDO SOARES e de MARIA MADALENA 
DA SILVA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, nascido em 
São Paulo - SP, aos 26/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS FRANCISCO DA SILVA e de 
RITA DE CACIA SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATHAN BORGES DE SOUZA  e GABRIELA BISPO DE SOUZA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, aux. de loja , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/03/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GILDEMARIO BORGES DE SOUZA  e de MARLY SANTANA BORGES DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
09/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de GEDINARIO FERREIRA DE SOUZA  e de EDIRENE 
SANTOS BISPO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
 
 



 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO BARBOZA DA SILVA e LORENA ALVES DE ARAÚJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, arquiteto urbanista, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/04/1992, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ROBERTO CARLOS SOARES DA SILVA e de LIDIA CONCEIÇÃO BARBOZA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de operações, nascido em Brasilia - DF, aos 
27/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO e de ISABEL CRISTINA 
ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LYNCON MATHEUS DE BRITO SOUZA e SAMARA GONÇALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de TI, nascido em Diadema - SP, aos 17/08/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NILSON APARECIDO BESSA DE SOUZA e de ELMA APARECIDA DE BRITO 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL CESARIO DA SILVA e de ISABEL AMORIM 
GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO ESTEVES ARAUJO e THAINÁ BENEDICTO LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, vendedor externo, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1994, residente em Diadema - 
SP, filho de DAMIÃO VIEIRA DE ARAUJO e de VILMA DA SILVA ESTEVES ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de Recurso Humano, nascido em Diadema - SP, aos 19/02/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de EDNEI OLIVEIRA LIMA e de ANDRÉA BENEDICTO LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERLONSO SANTOS DE FREITAS e ELIANE DE JESUS DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/04/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de ALONSO SILVA DE FREITAS e de ROSEMARY DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 09/07/1993, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de VALDEVINO ALVES DIAS e de TERESINHA MARIA ALVES DIAS; 
 
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, 17  agosto  de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


