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Ano 30 - Nº 4812- São Paulo, Terça- feira,  19 de outubro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DE MORAIS SOUSA e SABRINA DINIZ AMORIM, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, funcionário público federal, nascido em Mauriti - CE, aos 22/06/1996, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, filho de MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA e de MARINEIDE FERREIRA DE MORAIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
09/12/1997, residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO DUARTE AMORIM e de FRANCISCA EULINA 
DINIZ AMORIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANNI DE OLIVEIRA SILVEIRA e DAYANE GALDINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 30/07/2002, residente em Diadema - 
SP, filho de DAVID SOUZA SILVEIRA e de LETICIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de DAVID GALDINO DA SILVA e de VIVIANE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME ALEXANDRE DE SOUZA LOPES e TATIANE CAROLINE BARROS DE OLIVEIRA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista contábil, nascido em São Paulo - SP, aos 19/01/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE APARECIDO SANTOS LOPES e de REGINA PEREIRA DE SOUZA 
LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/10/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MAURO DE OLIVEIRA e de MARIA EUDES DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME ANDRELINO DA SILVA e NICOLE SILVA SOUSA FORTUNATO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, alimentador de produção, nascido em Diadema - SP, aos 06/10/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de VANESSA CONCEIÇÃO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de atendimento, nascido em Diadema - SP, aos 11/07/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GERALDO BATISTA FORTUNATO e de MARIA LUCIA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL PEREIRA COSTA e VALDIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, engenheiro de dados, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/05/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WALDIR NASCIMENTO COSTA e de VILMA PEREIRA COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em CHAPADINHA - MA, aos 08/07/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO DE FRANÇA DOS SANTOS e de VALDIRENE OLIVEIRA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS RODRIGUES SANTOS e TIELI SILVA MACEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Manobrista, nascido em Diadema - SP, aos 14/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de VALDINEI 
RODRIGUES DOS SANTOS e de MARLENE SANTOS DE DEUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Assistente administratrivo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de MANOEL VITAL MACEDO e de JUDITE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALTER SOARES DE SANTANA FILHO e JOSIELMA DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, nascido em Lajedinho - BA, aos 04/01/1974, residente em 
Diadema - SP, filho de VALTER SOARES DE SANTANA e de NIVALDA CEDRO DE SANTANA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, opradora de caixa, nascido em MAJOR IZIDORO - AL, aos 
10/03/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA e de ROSILENE MARIA DA 
SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO TORREZAN e LUZIA ELIAS GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, marceneiro, nascido em AMERICANA - SP, aos 07/08/1964, residente em Diadema - SP, 
filho de ANGELO TORREZAN e de MARIA MADALENA FANTUCI TORREZAN; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, cozinheira, nascido em SANTA BÁRBARA DO LESTE - MG, aos 06/02/1964, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ ELIAS GONÇALVES e de EDITH LUCIANO GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON SILVESTRE DOS SANTOS  e LUANA NASCIMENTO SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileir , solteiro, autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/03/1986, residente em 
Diadema - SP, filho de WALDEMAR SILVESTRE  e de CICERA MARIA DO NASCIMENTO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, autonoma , nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1994, residente em Diadema 
- SP, filho de JOAQUIM MENDES SILVA e de LIDIA SILVA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HÉLIO PEIXOTO DO NASCIMENTO e WANDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, operador de processos, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/06/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GENIVAL PEIXOTO DO NASCIMENTO e de ESMERALDINA FRANCISCA DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Montadora 3, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SINVAL IRINEU DA SILVA e de CLEONICE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ROBERTO BELO  e FRANCISCA FERREIRA DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 

, solteiro, pintor , nascido em Maribondo - AL, aos 30/07/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
LAURINDO BELO  e de ANGELINA GABRIEL GOMES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
aux. de produção , nascido em BREJÃO - PE, aos 30/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO FELIX DE MELO  e de MARIA FERREIRA DE MELO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN AUGUSTO DE SOUZA CARVALHO e HELISANA SILVA CARVALHO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/03/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM AUGUSTO DIAS DE CARVALHO e de EVA DE SOUZA 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 
28/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO e de CICERA 
MARIA DA SILVA CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ALVES COSTA e KÉZIA DE ARAUJO MARIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, motoboy, nascido em Santo André - SP, aos 14/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO CANDIDO DA COSTA e de MARIA ALVES COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 20/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RUBENS DE ARAUJO MARIANO e de CLAUDIA DE ARAUJO MENDONÇA MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILTON FERREIRA DOS SANTOS e LUANA LINS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico em refrigeração, nascido em Diadema - SP, aos 25/02/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ FERREIRA FEITOSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/2003, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIS ALBERTO LINS FERREIRA e de FABIANA SEVERINA DE OLIVEIRA LINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO CANDIDO DE SOUZA JUNIOR e ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CANDIDO DE SOUZA e de DOMINGAS MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/02/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRO BEZERRA DA SILVA e de ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO JULIO MARQUES DA SILVA e ROSANGELA DE PADUA RIBEIRO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/10/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO FERREIRA DA SILVA e de JOANA MONTEIRO MARQUES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 08/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERCIO DE PADUA RIBEIRO e de 
MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RÓBERTON NASCIMENTO SOUZA e ANGÉLICA FRANCISCA CAVALCANTE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, impressor gráfico, nascido em Diadema - SP, aos 03/06/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ABDEVAN NETO e de ADELAINA LÚCIA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 10/02/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de UBIRAJARA FRANCISCO CAVALCANTE e de IVANIR PEREIRA CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



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

brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 21/12/1993, residente em Diadema - 
SP, filho de JOÃO EUDES PEREIRA DA SILVA e de ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Pedro Alexandre - BA, aos 31/03/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE ROSA DE ANDRADE e de SONIA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

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

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 05/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALECIO MONTERO ESTADELLA e de ROSANA DE LARA ESTADELLA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 02/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERMANO LOURENÇO SIQUEIRA e de TANIA APARECIDA GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DO NASCIMENTO SILVA e LARISSE SANTOS DE PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante geral de marcenaria, nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA e de MARIA SENHORINHA LEITE DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 07/06/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON FARIAS DE PAIVA e de SIRLENE DA SILVA SANTOS DE 
PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTÁVIO SOARES e NICOLE CATARINE CASTELLA FITOR PIMENTEL, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, tatuador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/10/1989, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de JOSÉ MARCOS SOARES e de ROSANA LÉA APARECIDA SOARES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de JOEL ROBERTO PIMENTEL e de ROSA DEL MONTSERRAT CASTELLA 
FITOR PIMENTEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS DA SILVA MARTINS e VERÔNYCA KATHERYNE SARMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 03/10/1997, residente em 
São Bernardo do Campo - SP, filho de LUIZ CLAUDIO MARTINS e de MARLI PEREIRA DA SILVA MARTINS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar odontológica, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/07/2000, residente em Diadema - SP, filho de ELI MARTINS SARMENTO e de VANESSA REGINA 
MARTINS SARMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL FELIPE JUNCKS e ADRIELLY STURSA STANCZYK, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, editor de vídeo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/01/1996, residente em Diadema - 
SP, filho de JORGE LUIZ JUNCKS e de ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS JUNCKS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Guarulhos - SP, aos 20/03/1998, 
residente em São Paulo - SP, filho de MICHELANGELO STANCZYK e de HELENA MARIA STURSA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA e CAMILA LEMOS DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/08/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FERNANDO RICARDO FERREIRA e de ELIANA DOS SANTOS FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
19/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DONIZETE FERREIRA DA SILVA e de JORGEVANE 
LEMOS PEIXOTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUBENS JOSÉ DA SILVA JUNIOR e ERIKA FIALHO RAMOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Vigilante, nascido em Recife - PE, aos 30/10/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS 
JOSÉ DA SILVA e de MARIA LÚCIA AMORIM DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO 
MARQUES RAMOS e de OLGA MARTINS FIALHO RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GELSON PEREIRA TRAJANO LOPES e ELÂINE CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Carangola - MG, aos 18/05/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO LOPES NETO e de MARIA DA PENHA PEREIRA TRAJANO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, nascido em Santo André - SP, aos 31/10/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA e de MARIA IZABEL DE BARROS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI THADEU GOMES DE OLIVEIRA e BIANCA SAYURI HONDA MACIEL, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar financeiro, nascido em São Paulo- SP, aos 22/05/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JULIO TADEU DE OLIVEIRA e de HELOISA GOMES FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de laboratório, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/09/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO FERREIRA MACIEL e de GABRIELA EMIKO HONDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TAYUAN GONÇALVES SANTOS e AMANDA BATISTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 02/03/1992, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO ROSA DOS SANTOS e de ELIMARA BIBIANA GONÇALVES SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de lavanderia, nascido em Xique-Xique - BA, aos 29/11/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RUBEN NILSON ROCHA SANTOS e de MARINALVA BATISTA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO MOTA MESSIAS e GISELE CAMILA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Assistente técnico, nascido em Santo André - SP, aos 25/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ PEDRO MESSIAS e de FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA MOTA MESSIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Psicóloga, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GENTIL GOMES DE SOUSA e de RAIMUNDA MARIA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENILSON SILVA ENG e ANGELA CORREIA DE AGUIAR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LELIO ENG e de MARIA JOSÉ SILVA ENG; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO NOGUEIRA 
DE AGUIAR e de MARIA LUIZA CORREIA DE AGUIAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANASSEIS MENDES DE MOURA e GIRLENE SÁ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

auxiliar de enfermagem, nascido em Água Preta - PE, aos 18/12/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de 
AMARO MENDES DE MOURA e de MARIA CICERA SIMÃO DE MOURA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, diarista, nascido em Senador Pompeu - CE, aos 13/05/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LETICE MOTA SÁ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON NUNES DE SOUZA e NATALIA FERNANDES DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/06/1999, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ MARIA DE SOUZA e de MARIA JOCINEIDE NUNES DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de atendimento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
27/06/1996, residente em Diadema - SP, filho de RENATA LUCIA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HENRIQUE GOMES NOVAES e THAISMARA RAMOS DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/2003, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de ROBENILDO GOMES LONGUIM e de FABIANA SANTANA NOVAES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 21/03/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FABIANO OLIVEIRA DE LIMA e de ALEXANDRA APARECIDA RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARLI APARECIDA FONSECA e PAULA CRISTINA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1970, residente em São Paulo - SP, filho de 
JOAQUIM EDUARDO DA FONSECA e de MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA FONSECA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1977, residente em 
Diadema - SP, filho de MARIO ROCHA NETO e de MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PLINIO CANDIDO DOS SANTOS e ANA LÚCIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, pedreiro, nascido em Canarana - BA, aos 10/12/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
CANDIDO DOS SANTOS e de LIOCADIA MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Itabuna - BA, aos 09/01/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de BRAULINA 
ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE RAMOS RODRIGUES e ELAINE DE JESUS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1998, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
ANTONIO RAMOS NETO e de DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professora de educação física, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/03/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARAUJO DA SILVA e de MARINALVA SOUZA DE JESUS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA e GEOVANA SOARES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, manobrista, nascido em RECIFE - PE, aos 17/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MAURO SERGIO PEREIRA DA SILVA e de JOELMA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/12/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILVAN BARBOSA DA SILVA e de CRISTIANA PEREIRA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ DIONIZIO DA SILVA e ANGLEZA FERREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, mecanico de autos, nascido em Diadema - SP, aos 14/07/1981, residente em Diadema - SP, 
filho de SEVERINO DIONIZIO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em MILHÃ - CE, aos 08/06/1991, residente 
em Diadema - SP, filho de COSMO BORGES DE SOUZA e de NEURACY FERREIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLAN GOMES BEZERRA  e LUÍSA ASSUNÇÃO CARDOSO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira 

, solteiro, auxiliar administrativo , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/12/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ADEILTO FERREIRA  BEZERRA  e de MARIA SANTIAGO GOMES 
BEZERRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de farmácia , nascido em DIADEMA - 
SP, aos 29/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANANIAS CARDOSO NASCIMENTO e de ALDA 
MARIA ASSUNÇÃO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HELIO TAVARES MOTA  e MARIA DOS SANTOS  FONTES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira 

, solteiro, porteiro, nascido em Maracás - BA, aos 10/10/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
MOTA CARDOZO  e de MARIA TAVARES DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
do lar , nascido em MARACÁS-BA, aos 21/04/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de MATEUS SARDINHA 
FONTES  e de MARIA JOSÉ MACHADO DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REBERTON FERREIRA DE SOUZA e MIKAELE DE SOUZA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Brasília - DF, aos 23/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO RAMOS ARAUJO DE SOUZA e de VANUSA FERREIRA OLIVEIRA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
12/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO IRANESIO SIQUEIRA ALVES e de ACRICIA DE 
SOUZA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX BRITO QUEIROZ e AURELIANA GUEDES VASCONCELOS DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, aos 28/10/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDNALDO ANDRADE QUEIROZ e de MARIA ELI SOUZA BRITO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
11/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO VASCONCELOS DA SILVA e de CARMELIA 
VIEIRA GUEDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAGNER MAGALHÃES DE OLIVEIRA e FERNANDA DIAS ANDRINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Analista de T.I, nascido em São Paulo - SP, aos 24/08/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA e de MARIA TERESINHA MAGALHÃES OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Psicologa, nascido em Ourinhos - SP, aos 18/04/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SILVIO ANDRINO e de MÁRCIA DIAS ANDRINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DO NASCIMENTO MINERVINO e SUÉLLEN BRANDÄO NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ferramenteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/09/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE MINERVINO FILHO e de ZENAILMA MARIA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Santo André - SP, aos 11/02/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de WILLIAN ROBERTO SOARES NUNES e de VANESSA MARQUES BRANDÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO DE OLIVEIRA e LUCIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

pintor, nascido em Marilândia - PR, aos 05/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO DE 
OLIVEIRA e de GERALDA VERONICA BARBOZA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
HELENO MARIANO DA SILVA e de JOSEFA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALIXANDRE RODRIGUES e MARIA JANAIR RODRIGUES TEIXEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Motorista, nascido em Arcoverde - PE, aos 03/03/1982, residente em Diadema 
- SP, filho de JOÃO MARQUES RODRIGUES e de QUITÉRIA LOURDES RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante de cozinha, nascido em Custódia - PE, aos 12/02/1981, residente 
em Diadema - SP, filho de SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA e de LUZINETE RODRIGUES TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO JAIRO SANTOS CASTRO e ANA REGINA ALVES CARDOSO MENEZES , sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, nascido em Itatira - CE, aos 21/01/1981, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JAIME FERREIRA DE CASTRO e de RAIMUNDA SANTOS CASTRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, lider atendimento, nascido em PLANALTO - BA, aos 
15/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ILDENOR ALVES MENEZES  e de DINEUZA ALVES 
CARDOSO MENEZES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS e BRUNA SILVA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, programador de PCP, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 15/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GEOVÁ GONÇALVES DE ALMEIDA e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN RODRIGUES DA SILVA e NADJANE JULIÃO OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Gerenciador, nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1983, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA e de NADIR RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Orientadora educacional, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/03/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADAUTO DA CRUZ OLIVEIRA e de ELOIDE FAUSTINO JULIÃO OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARIEL SILVA ALMEIDA  e GEOVANIA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 

solteiro, aux. de produção , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILMAR ALVES DE ALMEIDA  e de VALCI DA SILVA SOARES ALMEIDA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, lider operacional, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/03/1996, residente em Diadema - SP, 
filho de MANOEL GOMES DA SILVA e de SILVONETE DA SILVA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIELSON DA SILVA SANTOS e VANUSA MARIA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Polidor, nascido em Livramento de Nossa Senhora - BA, aos 02/01/1968, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARMINDO FRANCISCO DOS SANTOS e de JOSINA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Doméstica, nascido em Feira Nova - PE, aos 09/10/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL JOSÉ DE SOUZA e de MARIA DA GLÓRIA CORREIA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE GABRIEL FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS e MAYARA DE SOUZA XAVIER, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALEX ALEXANDRE DE JESUS SANTOS e de CINTIA FERREIRA 
BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista, nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SÉRGIO RICARDO XAVIER e de SANDRA MARCIA DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ITALO DOS SANTOS FRANCISCO e BIANCA CALAZANS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, fundidor, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/05/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JESUS FRANCISCO e de RAILDA PAULA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cabeleireiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
25/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO CALAZANS DE SOUZA e de LUCINEIDE LIMA 
CALAZANS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO DA SILVA NASTI e JÚLIA CLAUDIO MARINHEIRO ', sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo , nascido em Jacareí - SP, aos 13/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
FLAVIO NASTI e de JOVELINA GONZAGA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
aprendiz , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/08/2003, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
ISIDORIO MARINHEIRO  e de ROSELI CLAUDIO MARINHEIRO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE OLIVEIRA COSMO e THAMIRES RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, ajudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIOMAR 
COSMO FILHO e de DEUSELI DE OLIVEIRA COSMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 28/02/1994, residente em Diadema - SP, filho de TADEU MORAES 
RODRIGUES e de LUZIA RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO DA SILVA ALVES e LUCINEIDE SOARES FELIX CUSTÓDIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, Ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 30/06/1970, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDMILSON ALVES CORDEIRO e de MARIA FELINTA DA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, Do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 27/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSVALDO SOARES DA SILVA e de RAIMUNDA ALCANTARA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON CAMPOS DE CARVALHO e MARIANNA DE CARVALHO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, designer gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de ARNALDO BARBOSA DE CARVALHO e de CLEUSA CAMPOS DE CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativa, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 13/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO e de RUTH 
BISPO DE CARVALHO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO GUERRA SOUZA  e DANIELA MARQUES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, diretor de arte , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE LUCAS DA SILVA SOUZA  e de MARIA NEULA ARAUJO  GUERRA SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, consultora comercial , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 18/09/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI MARQUES  e de SOLANGE APARECIDA FARIAS 
MARQUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON SOUZA ALMEIDA COSTA  e DIELMA DOS SANTOS FERREIRA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, ajudante de promotoria , nascido em GANDU - BA, aos 06/06/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL SALVADOR DA COSTA  e de NORMA SOUZA ALMEIDA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, inspetora de qualidade , nascido em PENEDO - AL, aos 
28/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO FERREIRA  e de NELMA DOS SANTOS 
FERREIRA ;Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 
Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN MATOS DA SILVEIRA e JENIFER APARECIDA DA SILVA PINHEIRO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico manutenção elevador, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/11/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALFREDO DA SILVEIRA e de MARIA DE JESUS MATOS DE 
SOUZA SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de logistica, nascido em 
Francisco Morato - SP, aos 23/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE PINHEIRO APARECIDO 
e de MARIA INES DA SILVA BUENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS HENRIQUE GABRIEL GONÇALVES e VITÓRIA ARAÚJO NUNES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/04/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CRISTIANO ANDRE GABRIEL GONÇALVES e de ELIANE VIVIANE MACEDO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
06/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO MARCOS DE VASCONCELOS NUNES e de 
PRISCILA CRISTINA DE ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERALDO SOARES DE OLIVEIRA e CLÁUDIA DE CARVALHO PEREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, Pedreiro, nascido em Itamaraju - BA, aos 13/06/1968, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FIRMINO SOARES DE SOUZA e de JOANA CARIAS DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 18/05/1973, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIONOR ALVES PEREIRA e de HELENA MARIA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADINAILDO DE JESUS BRITO e LILIANE ARAUJO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

solteiro, eletricista, nascido em Serrinha - BA, aos 29/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de PAULO 
CESAR ALEXANDRINO BRITO e de ANGELICA DE JESUS BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Serrinha - BA, aos 07/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
WILSON CASTRO SOUZA e de SIDINEIA ARAUJO SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILSON MANOEL NUNES DA SILVA e PRISCILA TRAJANO LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, cordenador de TI, nascido em Picos - PI, aos 10/08/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GIOMAR NUNES NONATO e de MARIA ALBERTINA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/04/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO TRAJANO DA SILVA e de JOSEFA LOPES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

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

brasileira, solteiro, técnico de operação, nascido em Simões Filho - BA, aos 20/03/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ EDIVALDO DA CUNHA SANTOS e de MARINA SILVA INVENÇÃO SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Sebastião do Passé - BA, 
aos 24/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS SANTIAGO BATISTA e de REGINA CÉLIA 
BOMFIM DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 19 de  outubro  de  2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS PEREIRA DA SILVA e ALINE DE SOUZA ALBUQUERQUE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, op. robo, nascido em Diadema - SP, aos 01/09/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
ARLINDO PEREIRA DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, promotora de eventos, nascido em Ribeirão Pires - SP, aos 22/10/1991, residente em Santo 
André - SP, filho de EGUINALDO CORREA DE ALBUQUERQUE e de FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA 
ALBUQUERQUE; 
 
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, 19 de  outubro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


