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Ano 30 - Nº 4789 - São Paulo, Terça- feira, 24 de agosto de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO NOVAIS JARDIM e ANA PAULA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Santo André - SP, aos 19/05/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE GOMES JARDIM NETO e de CARMECY NOVAIS JARDIM; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em ITANHAÉM - SP, aos 03/09/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS DE SOUZA e de LUCIMARA APARECIDA CAMARGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de  agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE DE ASSIS LEANDRO e PATRICIA SANTOS REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Simões Filho - BA, aos 27/08/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CRISPIM LEANDRO e de FRANCISCA MARIA LEANDRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em Simão Dias - SE, aos 02/08/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADONIAS DOS SANTOS REIS e de RITA SANTOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de  agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SINVAL AUGUSTO DOS SANTOS e ANA MARIA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, porteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/02/1956, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS e de FABIOLA DE SIQUEIRA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de embalagem, nascido em JACUÍ - MG, aos 
03/12/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BERNARDINO DO NASCIMENTO e de GRACINA 
MARIA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de  agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARMANDO EVANGELISTA e REGIANA MARIA BERNARDO DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1965, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de ARNALDO EVANGELISTA e de ANNA MARIA 
CAPANO EVANGELISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em Quixeramobim - CE, aos 08/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERNANDES 
BERNARDO DA SILVA e de MARIA HELENA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO FERREIRA DA COSTA CARVALHO e ELAINE PATRICIA AUGUSTA DOS SANTOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO FRIGO DE CARVALHO e de SANDRA 
FERREIRA DA COSTA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 26/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
AUGUSTO DOS SANTOS e de JUDITE SANTOS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO APARECIDO XAVIER DA SILVA  e LORRAYNE FERREIRA DA SILVA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 16/01/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO MARCOS SANTOS DA SILVA e de VANDERLUCIA XAVIER 
SCARCELA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 01/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BRAZ DA SILVA  e de JOANA 
D ARC FERREIRA BRAZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MILTON AVELINO SAMPAIO JUNIOR e LETICIA BOAS GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, mecanico de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON AVELINO SAMPAIO e de CLAUDIA DA ROCHA SAMPAIO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCIMAR GOMES DA SILVA e de SHEILA DA 
SILVA BOAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS OLIVEIRA MODENUTI e AMANDA MELO RAMOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira 

, solteiro, autonomo , nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/10/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDUARDO DIAS MODENUTI e de ROZILENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO MODENUTI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, montadora , nascido em DIADEMA - SP, aos 03/06/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS RAMOS DOS SANTOS e de ABILENE DO NASCIMENTO MELO 
RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOEL AGOSTINHO MARTINS e FRANCINÁRIA ROSENO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DEVAIR PAULA MARTINS e de NAIR AGOSTINHO MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em MORENO - PE, aos 07/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL ROSENO DA SILVA e de CRISTINA MARIA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 

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

nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de GERSON ALVES DE SOUZA e de SARA SIMPLICIO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1997, residente em 
Guarulhos - SP, filho de GILSON DA CRUZ COSTA e de ROSIMEIRE BATISTA DOS SANTOS COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAIKON INUE DA SILVEIRA  e VANÚCIA DOS SANTOS MOURA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, empresário , nascido em CURITIBA - PR, aos 22/04/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SANDY ROCIO DA SILVEIRA  e de ROSANGELA DA SILVA SILVEIRA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, técnica em mecânica , nascido em OLHO D'ÁGUA FLORES - AL, aos 
27/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON DE MOURA SANTOS  e de VANESSA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO ANDRÉ ALUCEMA DE SOUZA e LOUANNE FREITAS DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 15/09/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de ADALTINO ZAURISIO DE SOUZA e de PAMELA DEL CARMEN 
ALUCEMA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistema, nascido em 
LIMEIRA - SP, aos 29/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO e de 
LEONILDA APARECIDA DE FREITAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI SILVA DE JESUS e JÉSSICA LARISSA MOISÉS CINTRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Salvador - SP, aos 10/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MIGUEL DE JESUS e de ANTONIA DO CARMO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Chavantes - SP, aos 02/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
MAIONE CINTRA e de MARIA IZABEL MOISÉS CINTRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID HENRIQUE DA SILVA e BIANCA BRITO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 09/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERALDO BARBOSA DA SILVA e de MARIA APARECIDA CONDE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 04/11/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDINALDO LOURENÇO DA SILVA e de CÉLIA DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

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

brasileira, solteiro, montador, nascido em Ipanema - MG, aos 06/04/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
AGNALDO RODRIGUES DIAS e de SONIA FERRAZ RODRIGUES DIAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/05/1999, residente 
em São Bernardo do Campo - SP, filho de DAVID ANTONIO DOS SANTOS e de GILVANA ROCHA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL SILVA MOREIRA e CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista de sistema, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/03/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ROBERTO LOUZADA MOREIRA e de CRISTINA MARTA SILVA MOREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/06/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ILSON CARLOS LOPES DE OLIVEIRA e de ISABEL CRISTINA PATROCINIO DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO PICOLO e ALYNE DE MELO TELES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 

advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 02/06/1973, residente em Diadema - SP, filho de NEUSA VENINA 
PICOLO e de PAULO PICOLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em 
Diadema - SP, aos 11/07/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ TELES DE OLIVEIRA e de MARIA 
CONCEIÇÃO DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ LUIS DA SILVA SANTOS e JOSELITA ALVES SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, padeiro, nascido em CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, aos 13/05/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIS DA SILVA SANTOS e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em TRAIPU - AL, aos 28/01/1968, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VICENTE SILVA e de GILVANETE ALVES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO ANTONIO DE MENEZES e KARINA MENEZES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, nascido em JARDIM - CE, aos 29/07/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO LUIZ SEBASTIÃO e de DORALICE MARIA DE MENEZES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em JARDIM - CE, aos 07/11/2001, residente 
em Diadema - SP, filho de EVERARDO LAURENTINO DOS SANTOS e de IRANILDA MENEZES DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE VIEIRA SOARES  e CINDY ALINE NEHRING SOBRINHO , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, professor de inglês , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/08/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AENDER SOARES ALMEIDA  e de MARIA NEUZA VIEIRA DE JESUS ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, professora , nascido em FOZ DO IGUAÇU - PR, aos 
12/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de AGUINALDO NEHRING SOBRINHO  e de ELIANA TADEIA 
BISPO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO RODRIGO DE ASSIS e STÉFFANY NASCIMENTO DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/09/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO SEVERINO DE ASSIS e de IONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/01/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RENATO CARLOS DA SILVA e de PATRICIA NASCIMENTO CORDEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA e LUANA GONÇALVES MEDINA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritorio, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/02/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ESMERINDO FERREIRA DA SILVA NETO e de LEIA MIRIAN 
FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de veterinaria, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/02/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO GONÇALVES MEDINA e 
de ANA PAULA SOUZA MEDINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉRICSON PEREIRA DUARTE e DÉBORA DE OLIVEIRA GUEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em Fortaleza - CE, aos 13/12/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ ALVES DUARTE e de ALDENIR PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, designer, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EXPEDITO GUEIROS e de CATARINA MARIA DE OLIVEIRA PRETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARLON PEREIRA DE QUEIROZ e ERICA ANJOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, promotor de vendas, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 16/11/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de MARTINHO LEITE DE QUEIROZ e de ISALTINA PEREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 14/09/1994, 
residente em Santo André - SP, filho de DOURIAN ANJOS SILVA e de ANGELA MARIA FERREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANA SILVA DOS ANJOS e LUCIENE DE FARIA LADISLAU, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operadora de loja, nascido em Diadema - SP, aos 12/03/1995, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ALEXANDRE MARQUES DOS ANJOS e de OLINDINA DE JESUS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/06/1980, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERALDO LADISLAU e de MARCIONILIA LADISLAU DE FARIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WILSON FEITOSA DE ANDRADE e IVANI MONTEIRO SOARES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em JURU - PB, aos 09/10/1969, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOAQUIM FEITOSA DA SILVA e de ANA EUFRÁSIO DE ANDRADE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em ITANHOMI - MG, aos 01/09/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES BARBOSA e de EUGÊNIA MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN RODRIGO DOS SANTOS e LÍVIA PEREIRA DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/08/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEXANDRA CONCEIÇÃO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em ANÍSIO DE ABREU - PI, aos 18/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de OTONIEL 
PEREIRA DE ASSIS e de NEUCILENE DIAS ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON DA SILVA e ELIETE APARECIDA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motorista, nascido em Santo André - SP, aos 26/08/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO PEREIRA DA SILVA e de QUITERIA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cuidadora, nascido em Manga - MG, aos 30/10/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS e de EVA ALAÍDE APARECIDA ALVES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES e ANTONIA PIRES GALVÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, vendedor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/05/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ATAIDES SOUSA RODRIGUES e de MARIA DAS DORES DAMIÃO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente financeira, nascido em MARACÁS - BA, aos 28/03/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANANIAS LAGO GALVÃO e de ELISABETE CERQUEIRA PIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVIRINO LAECIO ALVES e MARILI FILHA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Ouricuri - PE, aos 17/01/1970, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OSANA ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Uibaí - BA, aos 16/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURISVALDO MESSIAS NETO e de 
MARIA FILHA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ROGERIO CARDOSO ROSA e CECILIA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/03/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de JURANDIR ESTEVÃO ROSA e de TEREZA APARECIDA CARDOSO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, aos 
11/03/1983, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL FERREIRA DA SILVA e de MARIA BENEDITA 
FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUAN MOREIRA CERQUEIRA e REGIANE AMANDA MACEDO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de TI, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/06/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NUNES CERQUEIRA e de KATIA CRISTINA ALVES MOREIRA CERQUEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 10/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSE DOS SANTOS e de MARIA DO 
ROSARIO MACEDO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADALBERTO ALVES e DANIELA DA CONCEIÇÃO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, funileiro, nascido em São Paulo - SP, aos 14/11/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULINO ALVES e de CÍCERA PEREIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DA 
CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIC SANCHEZ DE OLIVEIRA BONFIM e LUCILENE MOTA MENDES BRASIL, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de vendas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/04/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AYRTON SANTOS BONFIM e de MILCA SANCHEZ DE OLIVEIRA 
BONFIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
08/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MENDES BRASIL e de MARIA JOSÉ MOTA 
BRASIL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON ALMEIDA DE JESUS e SHEILA DE SOUSA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista fc, nascido em Diadema - SP, aos 30/05/1987, residente em 
Diadema - SP, filho de RAIMUNDO DE JESUS e de MARIA DAS DORES ALMEIDA DE JESUS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em Diadema - SP, aos 
30/09/1986, residente em Diadema - SP, filho de MARIA VERA DE SOUSA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON CAMPREGHER CERQUEIRA e THAIS MACIEL SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de logistica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 07/07/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL MIRANDA CERQUEIRA e de CATIA REGINA 
CAMPREGHER DA SILVA CERQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 11/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR JOSÉ DOS 
SANTOS e de SOLANGE OLIVEIRA MACIEL SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSON RODRIGO DA SILVA e JÉSSICA OLIVEIRA DE AZEVEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1998, residente em Diadema - 
SP, filho de AILTON PEDRO DA SILVA e de SONIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, executiva de contas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/04/1998, residente em São 
Paulo - SP, filho de MARCO ANTONIO DE AZEVEDO e de IRANI DE OLIVEIRA DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

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

brasileira, solteiro, preparador de maquinas, nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS e de MARGARIDA MARIA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, domestica, nascido em Diadema - SP, aos 21/07/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BENICIO DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON FARIA SANTOS MENDONÇA e TATIANE LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 05/12/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CICERO SANTOS MENDONÇA e de MARIA CRISTINA MARQUES DE FARIA 
MARANHÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vigilante, nascido em DIADEMA - SP, aos 
14/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SIVONALDO JULIO DA SILVA e de FRANCISLENE 
LOPES DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO SOUZA DA SILVA FILHO e JEISA LIMA MOTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar de expedição, nascido em RECIFE - PE, aos 18/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCELO SOUZA DA SILVA e de SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/10/2000, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO MOTA e de EDNA LIMA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHAEL SIQUEIRA FERREIRA DA LUZ e GIRLANE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de PCP, nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALTACIR FERREIRA DA LUZ e de DILMA LOURENÇO SIQUEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em Timbaúba - PE, aos 25/08/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADEILDO GUERRA DA SILVA e de MARIA DO CARMO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANSELMO SOUZA DE JESUS e SILVIA DA PAIXÃO DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, oficial de manutenção, nascido em SALVADOR - BA, aos 14/07/1976, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DE JESUS e de MARIA DE LOURDES SANTANA DE SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em Salvador - BA, aos 20/12/1967, 
residente em Diadema - SP, filho de IRINEU DE JESUS e de MARIA LUCIA DA PAIXÃO MMIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLACE SOUZA BARBOSA e SUELLEN CRISTINE FAGUNDES SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Entregador, nascido em Diadema - SP, aos 11/07/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BARBOSA DE ALCANTARA e de ANTONIA DE SOUZA ROSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAO DA MATA SANTOS e de MARIA DA PENMHA FAGUNDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO JOÃO DE SOUSA e DYANNA MARY ARAÚJO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, meio oficial de pedreiro, nascido em Piripiri - PI, aos 19/12/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MANOEL JOÃO DE SOUSA e de FRANCISCA BRITO DE CARVALHO SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em PIRACURUCA - PI, aos 15/05/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DEUSA ARAÚJO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ RODRIGUES BALBINO e MARIA INÊS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
TADEU JOSÉ BALBINO e de MARIA AMANDA DA SILVA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Triunfo - PB, aos 18/01/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL FERREIRA DA SILVA e de ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

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

braisleira, solteiro, instalador de pisos, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/01/1984, residente em Diadema - 
SP, filho de SEVERINO PAULO DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em CRATO - CE, aos 04/02/1999, residente em Diadema - 
SP, filho de JESUALDO FERREIRA DA SILVA e de CICERA ISAUDETE VIANA DA SILVA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID DO NASCIMENTO SOARES e ANA RAQUEL DA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, nascido em Diadema - SP, aos 11/03/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANDERSON MIRANDA SOARES e de DIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
04/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON ROBERTO DA COSTA e de CINTIA 
FELICIANO DA SILVA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO DOS SANTOS FONSECA e DRIÉLE GONÇALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, Representante de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 04/08/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ARONE DA FONSECA e de LIDIA FERREIRA DOS SANTOS 
FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Faturista, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO GONÇALVES DA SILVA e de BERNARDETE 
EUGENIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERREIRA DOS SANTOS SILVA e EDILENE SANTOS DE CASTRO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/08/1989, 
filho de ANTONIO FERNANDES DA SILVA e de ELIANE FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, montadora eletronicos, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO LUIZ DE CASTRO e de MARIA BENEDITA GOMES DOS 
SANTOS CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO MURARI DE CASTRO e THAIS CAROLINE LOPES CONDE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de importação, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/01/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO GONÇALVES DE CASTRO e de NILZA MURARI GOMES DE 
CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de pricing, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 14/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO LUIZ CONDE e de MARIA DA PENHA 
ARNALDO ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO RIVALDO DA SILVA e SUENIA PAULA SANTOS MENEZES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, motorista de aplicativo, nascido em Garanhuns - PE, aos 03/12/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar  administrativo, nascido em Recife - PE, aos 26/11/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA e de ROSENILDA FLORIANO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA  e TAIS DOS SANTOS BRITO , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, auditor , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 15/02/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ATANAEL LOPES DA SILVA FILHO e de KARINA ALVES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, administradora de empresas , nascido em NOVA SOURE - BA, aos 05/10/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GILVANIO BRITO DOS SANTOS  e de MARIA CLARICE BISPO DOS SANTOS 
BRITO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLACE MIKE BARROS DE OLIVEIRA e THALITA DOCHVAT RIBEIRO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e de FRANCISCA BARROS 
CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
11/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBEIRO e de LUCIA DOCHVAT; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DOMENEGUETTI FREITAS e HÍLARY HOHANNA SANTOS BARROS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/05/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCOS DE FREITAS e de PAOLA APARECIDA DOMENEGUETTI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 
02/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO DE JESUS BARROS e de KELLY ALINE DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS FREIRES DA SILVA e RENATA SABINO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 07/03/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GENERINO FREIRES DA SILVA e de DEUSDETE MARIA FREIREIS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, designer, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/05/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELISABETE SABINO RODRIGUES e de EUCLIDES NASCIMENTO 
RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIO ANTONIO DA SILVA  e SILVANA BARBOZA GANDINI , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, eletricista de manutenção , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 30/11/1970, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHP  e de TEREZINHA DE SOUZA SILVA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar de produção , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
17/07/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GANDINI  e de MARIA ALICE BARBOZA 
GANDINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTH COSTA DA SILVA e AMANDA CARVALHO SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista adiministrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/02/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DERALDO RODRIGUES DA SILVA e de ELIZETE ROSA COSTA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/06/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CLAUDENIR ESTEVÃO DE SANTANA e de EDILEUSA LEÃO DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ APARECIDO DE PAULO e MARLUCIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, Ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NELSON DE PAULO e de MARIA ODETE ROSA DE PAULO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em São Romão - MG, aos 06/06/1979, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ OLIVEIRA NETO e de MARIA DO ROSÁRIO COUTINHO;  
 
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, 24 de agosto de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


