
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4801- São Paulo, Terça- feira, 21 de setembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS DO NASCIMENTO SILVA e ANTONIA IVANUZA GOMES DE LIMA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Pedra Branca - CE, aos 18/10/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO GOMES DA SILVA e de ANTONIA CANDEA DO NASCIMENTO SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 15/10/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DE LIMA e de ANTONIA GOMES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCA ISIDIO DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido em Aguiar - PB, aos 08/08/1976, residente em Diadema - 
SP, filho de JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e de ANA JOANA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em Piancó - PB, aos 29/02/1976, residente em Diadema 
- SP, filho de DAMIÃO ISIDIO DE ANDRADE e de NATALIA MARIA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ONOFRE FRANCISCO DE SOUZA e LUCIANA FERNANDES ESTEVÃO DA SILVEIRA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Itanhomi - MG, aos 17/05/1954, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO e de CONCEIÇÄO ROSA DE JESUS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em Canhotinho - PE, aos 06/03/1969, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BERTO ESTEVÃO e de ZILDA FERNANDES ESTEVÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIÊGO NOLÊTO MARTINS e DAYANE TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

programador CNC, nascido em Dom Pedro - MA, aos 01/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SÂNGELA NOLÊTO MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo 
operacional, nascido em Diadema - SP, aos 20/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR 
TEIXEIRA e de LEUDA DO AMARAL TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON SALES DA SILVA e KARINA TRINDADE BARBIERI, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico de manutenção elétrica, nascido em Diadema - SP, aos 19/10/1981, residente em 
Diadema - SP, filho de GENEZIO LOPES DA SILVA e de EDINA BASTOS DE SALES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1981, 
residente em Diadema - SP, filho de OSMAR LUIZ BARBIERI e de REGINA MARIA TRINDADE BARBIERI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN SOUZA LUZ e THAÍS OLIVEIRA DE ARAÚJO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA - SP, aos 21/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSVANI NOVAIS LUZ e de GEZILDA MARQUES SOUZA LUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, autonoma , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 15/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EMERSON JOSÉ DE ARAUJO  e de MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MESAQUE RIBEIRO SANTOS ALVES e MAYARA BARROSO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, prensista, nascido em Diadema - SP, aos 28/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO ANTONIO ALVES e de CLEUZA ROSA RIBEIRO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
IVO CAMELO COSTA e de JOANA D'ARC BARROSO MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro 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 PRUDENTE e JOYCE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 13/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIO ANTONIO PRUDENTE e de MARIA ROSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de OZENILDO 
RUFINO DOS SANTOS e de ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO SOARES DOS SANTOS e GEOVANA GARCIA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, assistente administtrativo, nascido em Diadema - SP, aos 18/11/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOARES DOS SANTOS e de MARIA AUREA GAMA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 11/02/2003, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS BASILIO DA SILVA e de NILCENEIA GARCIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

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

brasileira, solteiro, porteiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/12/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ SOUSA DE OLIVEIRA e de SEBASTIANA GALDINO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/05/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JÚLIO BISPO DOS SANTOS e de QUITÉRIA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIVELTON SANTOS LACERDA e ÉMILLY STÉPHANIE PEREIRA SOARES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, chefe de cozinha, nascido em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, aos 
03/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIEDE SILVA SANTOS e de REGINA LACERDA 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
03/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE SOARES e de GILIANE PEREIRA DE 
SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO FRANÇA RODRIGUES CALIXTO e MILENA SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/10/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO RODRIGUES CALIXTO e de IRENE DOS REIS FRANÇA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itapetinga - BA, aos 09/04/1999, residente em Diadema - 
SP, filho de MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e de MARIZETE DE JESUS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DE OLIVEIRA DOURADO e BEATRIZ LARISSA MIRANDA SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico de desenvolvimento, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO TEIXEIRA DOURADO e de MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA ALVES DOURADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDOMIRO SOARES 
SOUZA e de IRACI CHAVES MIRANDA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE PAULO ANSELMO DOS SANTOS e ÉRIKA PEREIRA DE JESUS SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, aux. técnico de difusão , nascido em Diadema - SP, aos 31/07/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ANSELMO DOS SANTOS e de CLAUDEMIRA MARIA 
QUITÉRIA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, ajudante de produção , nascido em 
Diadema - SP, aos 05/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DA SILVA e de 
CLAUDIA MARIA DE JESUS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS LEMES DE SOUZA e NÁTHALIE TEIXEIRA ALEXANDRE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de produção, nascido em Diadema - SP, aos 09/08/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ MUCIO LEMES DE SOUZA e de RAINA APARECIDA MARTINS DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido em Diadema - SP, aos 28/06/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA PINHEIRO ALEXANDRE e de IRACENY TEIXEIRA 
ALEXANDRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILVANO TELES TEIXEIRA e ELIETE GOMES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motorista, nascido em Seabra - BA, aos 15/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de 

LIDIO ANTONIO TEIXEIRA e de MARIA TELES DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, cabeleireira, nascido em Seabra - BA, aos 14/07/1989, residente em Diadema - SP, filho de 

RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS e de EULINA DOS REIS GOMES 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WELLINGTON DE MORAIS e IARA PEREIRA DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Crateús - CE, aos 20/06/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIA JOSÉ MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Mirandiba - PE, aos 22/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DA CRUZ NETO 
e de GILVANETE CREUZA PEREIRA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DE JESUS e RAFAELA ARAUJO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

auxiliar de cozinha, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de VERA 
LUCIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SUZANO - SP, aos 
22/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO HENRIQUE DA SILVA e de MARIA DE 
LOURDES ARAUJO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN LIRA FRANÇA e KARINA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

solteiro, analista de soluções, nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDMILSON SOUZA FRANÇA e de JOANA D ARC LIRA FRANÇA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, executiva comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CIRO JOSE PEREIRA DA SILVA e de MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO DE OLIVEIRA MEIRELES e JESSICA CRISTINA DA SILVA SIMOES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/07/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CUNHA MEIRELES e de LIDIA DE OLIVEIRA MEIRELES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/06/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS SIMOES e de MARLENE AUTA DA SILVA SIMOES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO CARLOS BOVI e CAMILA SALES SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, autonomo , nascido em lucélia - SP, aos 27/08/1962, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
BOVI e de LOURDES GERMANO BOVI; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, do lar , nascido 
em ITABUNA - BA, aos 11/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS  NUNES SANTOS  
e de NOÉLIA BARROS SALES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLACE DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES e AMANDA DAYANE MARTINS ROCHA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, meio oficial de pedreiro, nascido em Itabuna - BA, aos 
27/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO ALVES RODRIGUES e de LAURA DE JESUS 
DO ESPÍRITO SANTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 01/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE JESUS ROCHA e de ELAINE TECHE 
MARTINS ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO DE SÃO BERNARDO PEREIRA e ALINE BONFIM MARINHO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 16/02/1996, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de EDIMAR PEREIRA e de ANA CRISTINA DE SÃO BERNARDO PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diadema - SP, aos 12/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO RAMALHO DOS SANTOS e de CLEUNICE BONFIM 
MARINHO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENÊ RODRIGUES PAIS  e DAYANE ALVES CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, oficial de manutenção , nascido em BONINAL - BA, aos 05/01/1998, residente em São Paulo - SP, 
filho de CARLENE RODRIGUES PAIS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure , nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
FRANCISCO CRUZ e de ANA LUCIA ALVES CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

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

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 12/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NIVALDO DOS SANTOS e de TERESA CRISTINA PEDRO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em FLÓRIDA PAULISTA - SP, aos 01/07/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de REINALDO SIMIÃO SILVA e de RUTE DA COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

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

brasileiro, divorciado, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de DAMIÃO SOARES DA SILVA e de MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/12/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BARBOSA DA SILVA e de TERESA DE JESUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAMILA DE SOUZA SILVA e MICHELLE ANDRADE MUNIN, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, designer gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCOS ALVES DA SILVA e de GIOVANA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de custos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/09/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AILTON ROBERTO MUNIN e de CICERA QUITERIA DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN DE MELLO MANSO e CAROLYNE SANTOS CATAPRETA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, especialista em preço, nascido em Itanhaém - SP, aos 04/08/1995, residente em FERRAZ 
DE VASCONCELOS - SP, filho de LUIS ANTONIO NETO MANSO e de VALÉRIA CISCATO DE MELLO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO HENRIQUE CATAPRETA e de MARLANGE 
SANTOS DA SILVA CATAPRETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DE SOUZA CARVALHO e LUZIA BARBOSA DA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em OSASCO - SP, aos 28/01/1981, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO NORBERTO DE CARVALHO e de SEBASTIANA DE SOUZA CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/06/1978, residente 
em Diadema - SP, filho de ABEL BARBOSA DA ROCHA e de ANA EVANGELICA DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS MARIANO MARÇAL e NÚBIA CAROLINA MARQUES EVANGELISTA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO PAULO MARÇAL e de MARIA JOSÉ SOARES MARÇAL; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARAILTON EVANGELISTA e de LEIDA MARQUES EVANGELISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOEDIR DE QUEIROZ e CRISTINA VIEIRA DO CARMO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 22/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
QUEIROZ DA SILVA e de MARIA ROSA DE QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 01/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS VIEIRA DO CARMO e de IZABEL CARRAZEDO DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AUGUSTO FELIPPE DE ALENCAR e DANIELE LEAL DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANOEL ARAUJO DE ALENCAR FILHO e de MARA APARECIDA VALLOTA DE ALENCAR; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica em enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
30/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NICOLAU LEAL DOS SANTOS e de MARGARETE 
MARTINS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO RUSSO e MARIA TERESINHA RUSSO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, eletricista industrial , nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1957, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VICENZO RUSSO e de ITALIA GENTILE RUSSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, secretária, nascido em Aracoiaba - CE, aos 21/09/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA e de MARIA LUCINEIDE VALE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGINALDO LOURENÇO OLIVEIRA e ROSANGELA EVANGELISTA SILVA DOS SANTOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 24/05/1990, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA e de REGINA 
CELIA LOURENÇO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de vendas, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/02/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de AIRTON EVANGELISTA DOS 
SANTOS e de MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON RODRIGUES TEIXEIRA e LUCILENE DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, alfaiate, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/01/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SIDNEI COSTA TEIXEIRA e de HONORIA MOREIRA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, assistente de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/04/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RENATO CORREIA LIMA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX ROSA HERCULANO e GABRIELA BARBOSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/07/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO ADRIANO HERCULANO e de RITA DE CASSIA ROSA HERCULANO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ CAETANO SILVA e de DULCICLEIDE BARBOSA DE VASCONCELOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOGO DE PAULA SOUZA e CARLA MARCIA SANTOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 11/12/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MAXIMO DE SOUZA e de CLEIDE APARECIDA DE PAULA SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de produção, nascido em Carapicuiba - SP, aos 
26/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DE SOUSA e de CLEONICE GONÇALVES 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE LIMA ROCHA e AMANDA THIELLY ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1988, residente em São Paulo - SP, filho de 
DERALDO ROCHA e de MARIA DA GLORIA LIMA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, tecnica de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIO CEZAR ALVES e de ENEDINA TADEU SANTOS ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YAGO NEVES DO NASCIMENTO e DAYANE DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de forno elétrico, nascido em São Paulo - SP, aos 18/06/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO IRAN DO NASCIMENTO e de LUCIA DE FATIMA NEVES SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 30/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI FERREIRA DOS SANTOS E SILVA e de 
VALDENICE SOARES DOS SANTOS E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RIULSTON PABLO NUNES ROSA e SIBÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Montes Claros - MG, aos 03/07/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO ROSA SILVA e de MARIA JOSÉ NUNES ROSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, inspetora visual, nascido em Farias Brito - CE, aos 25/10/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de INÁCIO RODRIGUES DOS SANTOS e de NELI DANTAS DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS PINA DEIROS e GABRIELY REGINA TAVARES LELIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Analista de sistema, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/01/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DEIROS e de MARIA LUCIA SANTOS PINA DEIROS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente de loja, nascido em Araraquara - SP, aos 
02/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ RICARDO MARQUES LELIS e de EDNARIA 
TAVARES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANDER BERNARDES TEIXEIRA e GILVANA CONSTANTINO FERMIANO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar logistico, nascido em Diadema - SP, aos 26/11/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS PEREIRA TEIXEIRA e de ANDREA BERNARDES TEIXEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em ALTO ALEGRE - SP, aos 09/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM ANTONIO CONSTANTINO e de MARIA APARECIDA 
FERMIANO CONSTANTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDMILSON MARTINS DA SILVA JUNIOR e SABRINA DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, analista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/06/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDMILSON  MARTINS DA SILVA  e de IZILDA DE LIMA SILVA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, fiscal tributára , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/06/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JORANDIR PEREIRA e de MARIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO JOSÉ DA SILVA e SARA KAROLINE RIBEIRO ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ MIGUEL DA SILVA e de MARIA NAZARÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/04/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA ROCHA e de EDNA DA COSTA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL DE SOUZA DO CARMO e GABRIELA MENDES SIQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de AGEU SIMÕES DO CARMO e de MARIA GONÇALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, costureira, nascido em Diadema - SP, aos 19/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OSVALDO SIQUEIRA e de HELENA FERREIRA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO PIRES DE PAULA e LAIS REIS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Marcineiro, nascido em Diadema - SP, aos 26/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDISON NATALINO DE PAULA e de MONICA CRISTIANE PIRES DE PAULA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 24/05/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO ANTONIO DA SILVA e de MIRIAM MARIA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENILSON SILVA OLIVEIRA  e RUBINEIDE CARVALHO BARBOSA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, ajudante geral, nascido em SERROLANDIA -BA , aos 26/09/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ TOMAZ DE OLIVEIRA  e de GENIVALDA VIEIRA DA SILVA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais , nascido em MIGUEL CALMON - BA, aos 
01/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ODINEI DOS SANTOS BARBOSA  e de DUCIDALVA 
CARVALHO BARBOSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 



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

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE MARQUES DE BRITO e de DERONITA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administradora, nascido em Piripá - BA, aos 26/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADVÁ VIRGENS PEREIRA e de DORISLENE MARIA DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINÍCIUS ELMAUER DA COSTA e ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 27/03/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL DA COSTA e de REGIANE ELMAUER DA COSTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 
19/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARGARIDA SANTOS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO ANDRE BRITO RIBEIRO e NATIELE PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente: , solteiro, 

Gerente de compras, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI 
SOARES RIBEIRO e de TANIA REGINA SILVA DE BRITO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Assistente fiscal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/09/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDILMAR BRITO DA SILVA e de NILZA MARIA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGELO BENJAMIM BEVILACQUA e ELIENE NEVES BITENCOURT, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/05/1955, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO BEVILACQUA e de GUARACIABA PEREIRA BEVILACQUA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA, aos 
08/09/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de GONÇALO NEVES BITENCOURT e de EVA NEVES 
BITENCOURT; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAAC AUGUSTO DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO e THAINÁ LOPES MARCOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, nascido em Salvador - BA, aos 23/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EMANUEL ABRAÃO PEREIRA ANUNCIAÇÃO e de SARA CELINA DOS SANTOS 
ANUNCIAÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista departamento pessoal, nascido 
em São Paulo - SP, aos 30/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ODAIR MARCOS e de SILVIA 
LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e JHESSICA HENNICKA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, manutenção predial, nascido em São Paulo - SP, aos 13/03/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDGAR PEREIRA DE OLIVEIRA e de LUSINETE MARIA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 
13/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERÇULINO ALVES DOS SANTOS e de SALETE 
REGINA HENNICKA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS ROSÁRIO BARBOSA DA SILVA e MARIA NAIARA CAVALCANTE OLIVEIRA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de logistica, nascido em Diadema - SP, aos 
07/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de EUFRÁSIO BARBOSA DA SILVA FILHO e de LEIA DO 
ROSÁRIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, secretária, nascido em Tauá - CE, 
aos 11/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO ALFREDO DE OLIVEIRA e de FRANCISCA 
ANTÔNIA CAVALCANTE DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UILSON RODRIGUES DE SOUZA e FABIANA DIAS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Operador de máquinas, nascido em Souto Soares - BA, aos 15/02/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL MESSIAS DE SOUZA e de VALDELICE RODRIGUES CONCEIÇÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de cozinha, nascido em Itiruçu - BA, aos 06/12/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DIAS DOS SANTOS e de RENILDA SIMÕES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS DE OLIVEIRA e MARIA ROSELI VIEIRA EVARISTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, eletricista especializado, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1972, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AMANTINO DE OLIVEIRA e de IRENE LACERDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL EVARISTO e de MARIA DE FATIMA VIEIRA FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21  de setembro de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO HENRIQUE JACINTHO e BEATRIZ SILVEIRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/12/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARCELO AMBROSIO JACINTHO e de GISLAINE MARIA FERNANDES JACINTHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/10/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO APARECIDO DO NASCIMENTO e de ALEXSANDRA 
SILVEIRA DE CASTRO DO NASCIMENTO;  
 
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, 21  de setembro de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


