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Ano 30 - Nº 4747 - São Paulo, Terça- feira, 18 de maio de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AUDAIR DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e THAIS ROCHA FREIRE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, instalador de isolantes térmicos, nascido em Santo André - SP, aos 03/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de AUDAIR DOS SANTOS OLIVEIRA e de VANIA MARIA SIQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI OSVALDO 
SAMPAIO FREIRE e de ADRIANA APARECIDA ROCHA FREIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENNE FERNANDES DA SILVA e APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vigilante, nascido em Recife - PE, aos 16/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GLORIA MARIA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em Ipanema - MG, aos 25/10/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO MARTINS DE OLIVEIRA e de ERLY DE JESUS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX PEREIRA SANTOS e FABIANA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de HAILTON JOSÉ DOS SANTOS 
e de EDNALVA PEREIRA LIMA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Souto 
Soares - BA, aos 07/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL VILAÇA DOS SANTOS e de DINALVA SANTOS 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN BEZERRA e RAIANE DOS ANJOS IZIDIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERALDO BEZERRA e de 
JOSENETE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Diadema - SP, aos 
30/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CICERO IZIDIO e de EDILENE NUNES DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENNISSE GISELLA LOPEZ PERALTA e BIANCA MARTINS CHAVES, sendo o pretendente:  nacionalidade equatoriana, 
solteiro, comerciante, aos 10/02/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS JULIO LOPEZ ALMEIDA e de MARIA 
LEONOR PERALTA MOSQUERA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 02/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONINO HONORIO CHAVES e de MARIA MARTINS CHAVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME HENRIQUE FOLLADOR DE ANDRADE e ANA CARLA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empacador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/04/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de CLESIO FOLLADOR SANTOS e de FABIANA PEREIRA DE ANDRADE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente pessoal, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 23/05/2001, residente em 
Guarulhos - SP, filho de ANTONIO CARLOS MOREIRA SANTOS e de ANA PAULA SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILIAN JONATHAN DOS SANTOS BRAVO e SHEILA CRISTINA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de expedição, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GREGORIO MANOEL BRAVO OROSCO e de LENICE MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Arapiraca - AL, aos 10/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GENAURO JOSÉ DA SILVA 
e de MARIA CLAUDIA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VÍCTOR HENRIQUE SILVA CARNEIRO e RAÍSSA GABRIELLE MARTINS SOUTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 24/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
ALCIONE DE SOUSA CARNEIRO e de TATIANE CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 29/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO JOSÉ SOUTO FILHO e de 
IVONE PRADO MARTINS SOUTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE OLIVEIRA DA SILVA e MARIANE SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de WALTER LUCIO 
DA SILVA e de LUCICLENE SILVA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, 
nascido em Piritiba - BA, aos 13/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVAL OLIVEIRA FILHO e de MARISA 
SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO LEÔNCIO NASCIMENTO e ANA KATIA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor 
de manufatura, nascido em Belém de Maria - PE, aos 29/06/1978, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NASCIMENTO 
e de SEVERINA LEÔNCIO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 18/06/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM ANTONIO VIEIRA e de MARIA JOSÉ VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE SOUZA e MAYARA GNATKOWSKI FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de loja, nascido em Governador Valadares - MG, aos 20/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILENE 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diretora escolar, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO PROXIMO FERREIRA e de VIRCELENE APARECIDA GNATKOWSKI 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONAN RODRIGO COSTA BISPO e LAIANE DE LIMA CARLOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, barbeiro, nascido em CANAVIEIRAS - BA, aos 12/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS 
CONCEIÇÃO BISPO e de ROSIMEIRE DOS SANTOS COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDEMIR GERALDO 
CARLOS e de LAISSE CORREIA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX LIMA DE ALMEIDA e JULIANA GABRIELA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonomo, nascido em Guarulhos - SP, aos 29/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de AMERICO DE ALMEIDA NETO 
e de LINDAMAR DE LIMA ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ IDALINO DA SILVA FILHO e de ZILDA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL RODRIGUES LOPES e RUTH MARTINS DE LIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professor, nascido em Diadema - SP, aos 25/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL SEVERINO LOPES e 
de LUZIA RODRIGUES LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, secretária, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 18/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE APARECIDO DE LIRA e de APARECIDA 
PORTERO MARTINS DE LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DA SILVA e ÁDILA DE ALMEIDA MOTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de GERCINO JOSÉ DA SILVA e de MARIA 
CELIA LIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Serrinha - BA, aos 
18/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ARIVALDO DOS ANJOS MOTA e de VALDILENE DE ALMEIDA MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEBASTIÃO MAURICIO BONIFACIO e EUNAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, militar aposentado, nascido em Bragança Paulista - SP, aos 08/11/1939, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OCLISIO BONIFACIO e de MARIA ANTONIA LEME BONIFACIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
costureira aposentada, nascido em Varzea do Cêrco - BA, aos 18/05/1955, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TARCIO BOLOGNANI e STEFANY CARLA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, supervisor de sistemas, nascido em Diadema - SP, aos 09/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDIO BOLOGNANI e de SHIRLEY CARVALHO BOLOGNANI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estagiária, nascido em Natal - RN, aos 22/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS MARQUES DA 
SILVA e de SILEIDE SILVA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OSÉIAS PEREIRA DE LIMA MOURA  e ÉRICA UMBELINO DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, autonomo , nascido em CAMARAGIBE - PE, aos 11/04/1990, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO JOSÉ 
DE MOURA  e de PAULA ROBERTA PEREIRA DE LIMA MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
escrevente , nascido em Diadema - SP, aos 06/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ELIVANDO 
MOREIRA DA CRUZ e de MARIA DA CONCEIÇÃO UMBELINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSIAS ALVES CABRAL FILHO e MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS ALVES 
CABRAL e de MIRALDA RODRIGUES DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentada, 
nascido em PINHÃO - PR, aos 08/12/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARIA DE OLIVEIRA e de 
CRESPIONA DE CAMARGO OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO FRANCISCO JESUS DOS SANTOS e KAROLINE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de operações de câmbio, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/10/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NICANOR FRANCISCO DOS SANTOS e de EVALDA JESUS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de pricing junior, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/10/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA LIMA e de LUCIENE SOARES DE AMORIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAPHAEL DAMASCENO RODRIGUES BONFIM e MARIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO MADUREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logística, nascido em Diadema - SP, aos 16/05/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WILLIAN RODRIGUES BONFIM e de DANIELA ALBINO DAMASCENO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Brasília - DF, aos 08/10/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de OSCAR MADUREIRA FILHO e de FRANCINEIDE SANTOS DA CONCEIÇÃO MADUREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e NATALIA ALEXANDRE DE FRANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de produção, nascido em Lagoa Seca - PB, aos 04/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ASCENDINO BATISTA DE OLIVEIRA e de MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAFAEL GERSON DE FRANÇA e de AILMA ALEXANDRE SILVA DE FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS FERREIRA DE MELO e BRUNA DE PAULA ABRANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Santo André - SP, aos 18/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAQUE FERREIRA DE 
MELO e de MARCIA MELO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 28/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI ALVES ABRANTE e de MARGARETH DE PAULA DA 
SILVA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIRO DOS SANTOS TEIXEIRA e ÉRIKA SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 14/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de JOSIAS DOS SANTOS TEIXEIRA 
e de WASTHI SANTINO DE ALMEIDA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em Diadema - SP, aos 21/12/1988, residente em Diadema - SP, filho de EVERALDO JOÃO DOS SANTOS e de 
QUITÉRIA BENEDITA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATAN LOURENÇO DOS SANTOS e CAROLINE STÉPHANIE PIMENTEL DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 02/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CARLOS 
DOS SANTOS e de NATÁLIA CÂNDIDA LOURENÇO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 08/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS JUVENAL DA SILVA e de CELINA 
DA SILVA PIMENTEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABNER IRINEU GONÇALVES DE OLIVEIRA e AMANDA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 28/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID 
IRINEU DE OLIVEIRA e de ROSIMARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 24/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SIDNEY JOSÉ DA SILVA e de MARIA FERREIRA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CÁSSIO MUNIZ DE FREITAS e ANNE CAROLINE MARIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 29/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON SILVERIO DE 
FREITAS e de EDNALVA MUNIZ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Diadema - SP, aos 15/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CLELIO TADEU MARIANO e de LUCIANA APARECIDA 
DA SILVA MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SILVA DE SOUSA e LUANA SOARES AMORIM DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ORACIO GONZAGA DE SOUSA 
e de QUITERIA BENEDITA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 27/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CLÁVIO AMORIM DA SILVA e de LUCIANA DE OLIVEIRA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EWERTON AUGUSTO DOS SANTOS e LUANA DIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Sub-encarregado de madeireira, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR 
ALVES DOS SANTOS e de ELISABETE ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 29/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR FERREIRA DA 
SILVA e de RITA MADALENA DIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ROBERTO DA SILVA e DILMAIRENE GRAÇAS BRAZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, 
nascido em Pontal - SP, aos 09/11/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OSÓRIO DA SILVA e de MARIA 
DELFIÚME DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Poços de Caldas - MG, 
aos 12/02/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de DILERMANDO BRAZ LIMA e de IRENE MARIA JOSÉ BRANDI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOISÉS DE OLIVEIRA e BRUNNA DANTAS CANARIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e de MARIA 
DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/11/2003, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO DANTAS DA SILVA e de CLAUDINA DA SILVA 
CANARIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON FERNANDO MOREIRA e KARLA PAULA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1979, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ILDEFONSO MOREIRA e 
de CONCEIÇÃO FRANCISCA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 04/06/1983, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO e de GONÇALA DE PAULO 
RODRIGUES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS VIEIRA DA SILVA e FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, almoxarifo, nascido em Diadema - SP, aos 28/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de ARLINDO FRANCISCO 
DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administrativo, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 
e de BETANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR e ANDREIA AQUINO CAMPOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Supervisor de cargas, nascido em São Paulo - SP, aos 29/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO DOS 
SANTOS e de MARIANGELA ROMEU MEDEIROS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Assistente financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON 
GONÇALVES CAMPOS e de SONIA DE AQUINO CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO VIANA DOS SANTOS e THAIS RAQUEL DOS SANTOS XAVIER, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Professor, nascido em Diadema - SP, aos 20/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LOPES DOS 
SANTOS e de ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente Administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 28/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIZEU VICENTE XAVIER e de AURICELIA 
BISPO DOS SANTOS XAVIER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ROBSON DA SILVA e FERNANDA ARAUJO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de convenio, nascido em PACUJÁ - CE, aos 10/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MANOEL 
DA SILVA e de MARIA ROMANA FILHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em SANTO ANDRÉ - SP, aos 09/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO BARBOSA DE SOUZA e de 
MARIA DE FATIMA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ PEDRO DO NASCIMENTO e LEONICE APARECIDA BITENCOURT, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, nascido em Mirante do Paranapanema - SP, aos 09/10/1954, residente em Diadema - SP, filho de 
RAIMUNDO DO NASCIMENTO e de MARIA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Fernandópolis - SP, aos 28/12/1960, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL DE FREITAS 
BITENCOURT e de IRACEMA PONTANI BITENCOURT; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO SEVERINO DE SOUZA e THALITA SOUZA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Jardineiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
APOLINARIO DE SOUZA e de JOSEFA SEVERINA DA CONCEIÇÃO SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operadora de telemarketing, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/10/1992, residente em DIADEMA - 
SP, filho de AGENOR ALVES NETO e de ROSELI APARECIDA DE SOUZA  ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO ASSIS DE SOUSA e MARIANA FEITOSA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
divorciado, conferente, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALBERTO LINO DE SOUSA e de SOLANGE DE ASSIS MARIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ FERREIRA DO 
NASCIMENTO e de MARIA FEITOSA DOS SANTOS NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOELTON SANTOS BRANDÃO e GRAZIELI GRENIA SANTOS MONTEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajudante de serralheiro, nascido em Diadema - SP, aos 18/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOELIO 
GOMES BRANDÃO e de LENIRA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
operações, nascido em Diadema - SP, aos 20/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVANOR SANTOS 
MONTEIRO e de MARIA MONTEIRO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDINEI ROSA ALVES RODRIGUES e LEILA ROSECLAIR MONTEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 10/10/1986, residente em Diadema - SP, filho de CIRIO OSCAR ALVES 
RODRIGUES e de MARIA APARECIDA ROSA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1977, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GONÇALO 
MONTEIRO e de MARIA DO CARMO MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ PERES JUNIOR e AMANDA  GOMES DREGER DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro ambiental segurança do trabalho , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/02/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ PERES  e de MARIA DO CARMO NOGUEIRA PERES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
auxiliar industrial, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADONIAS DREGER DE OLIVEIRA  e de LOURDES FABIANA GOMES DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AILTON BISPO DE SOUZA MATOS e MARILI APARECIDA DA SILVA MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de maquinas, nascido em Alto Piquiri - PR, aos 12/02/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de REINALDO BISPO DE SOUZA e de JOSEFINA MATOS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA e de MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA e KALYTA ROCHA DE ABREU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Conferente, nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDSON DA SILVA e 
de MARTA CRISTINA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de laboratório, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 21/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ APULINARIO DE ABREU NETO e 
de ROSILDA DA ROCHA ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS ENRIQUE MARQUES SANTANA e FERNANDA CRISTINA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, marketing digital, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RENATO DE SOUZA SANTANA e de FABIANA DA SILVA MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROGERIO NASCIMENTO DA ROCHA e de CRISTINA DE FATIMA PESSEGUEIRO ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERONDIR SABINO DA SILVA e SHIRLEI VENANCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 26/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JERÔNIMO 
SABINO DA SILVA e de OZANA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 12/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON VENANCIO e de ROZELI 
GONÇALVES VENANCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO HELTO LAVOR ALVES e ELAINE APARECIDA DE FREITAS MACIEL , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, analista de logistica , nascido em Iguatu - CE, aos 30/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ALVES DOS SANTOS e de MARIA GISEUDA DE LAVOR ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, assist. de depto. pessoal , nascido em DIADEMA - SP, aos 14/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RIVAIL LOPES MACIEL  e de MARIA ANGELA DE FREITAS MACIEL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO CESAR LIMA e IRANI BARROS DE CERQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 26/09/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de ARI LIMA e de JACIRA 
APARECIDA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Diadema - SP, aos 
11/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BARROS DE CERQUEIRA e de MARIA DE LOURDES DE 
CERQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA e LAUANE MELO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auditor, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1992, residente em Diadema - SP, filho de IZAIAS CRUZ PEREIRA e de 
MARIA ESTELA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Paulo - 
SP, aos 10/04/1991, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de CARLOS GOMES DA SILVA e de MARISA ALVES 
MELO DA SILVA; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema- SP, 18  de maio de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


