
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4821- São Paulo, Terça- feira,  23 de novembro de 2021 

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

LÚCIO FLAVIO SANTOS SILVA e FERNANDA CANDIDO BRANCO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em BELO JARDIM - PE, 
aos 23/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEILDO DE ALMEIDA SILVA e de 
LINDINALVA SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 09/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ROMÃO BRANCO e de ALESSANDRA REGINA 
CANDIDO RODRIGUES BRANCO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

VALTER GONÇALVES ALVES e DENISE OLIVEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/01/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VITOR GODOI ALVES e de ROSILENE 
GONÇALVES DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 17/06/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de CICERO ANTONIO DA SILVA e de CREMILDA OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 

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

JOSE EDUARDO SATURNINO e WANDA MARIA PAULINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, educador social, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/07/1966, residente em Diadema - SP, filho de AMERICO SATURNINO e de AUREA DE 
ALMEIDA SATURNINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentada, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1962, residente em Diadema - SP, filho de 
SEBASTIANA PAULINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ALBERTO CAETANO LIMA DE ARAUJO e ROSA MARIA BARBOSA DE MATOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Riachão do 
Jacuípe - BA, aos 07/08/1946, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SABINO DE 
ARAÚJO e de INEZ LIMA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Teofilândia - BA, aos 04/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FLORISVALTER GONZAGA DE MATOS e de MARIA JOSÉ RODRIGUES BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

MAX WELLSON ROCHA DE CARVALHO e NATALIA NEGREIROS RIBEIRO DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistema, nascido em 
FERRAZ DE VASCONCELOS - SP, aos 19/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALTER MARIO DE CARVALHO e de MARIA GORETH ROCHA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, inspetora de aluno, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
06/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e de 
ANGELA MARIA DE NEGREIROS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 

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

THIAGO FREITAS DE CASTRO e ALINE CASTRO ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LEVINDO LUIZ DE CASTRO JUNIOR e de JENAINA 
SILVA FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido 
em São Paulo - SP, aos 01/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERTE 
CASTRO ALVES e de IZILDINHA DA SILVA REIS ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

CARLOS FERNANDO NOGUEIRA NASCIMENTO e GISLAINE VANESSA DE MELO 
OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de GONÇALVES 
FERREIRA DO NASCIMENTO e de MARIA DO CARMO NOGUEIRA NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Calçado 
- PE, aos 11/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de GENIVALDO DE OLIVEIRA e 
de GILENE MARIA DE MELO OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ALEX DE OLIVEIRA BORGES e BEATRIZ DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente social, nascido em Várzea Alegre - CE, aos 
29/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALAN BORGES DA SILVA e de MARIA 
ERINEIDE DE OLIVEIRA BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SERGIO JOSÉ DOS SANTOS e de MIRTES BARBOSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

CRISTIAN DE JESUS DA COSTA e ANA PAULA PEREIRA DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar almoxarifado, nascido em São Paulo 
- SP, aos 11/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CRISTIANO LIMA DA COSTA 
e de ALINE ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 02/09/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE JESUS e de SOLANGE PEREIRA DA 
CRUZ DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

DANILO DE OLIVEIRA MOREIRA e CARLIANE DA SILVA DA CRUZ, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Diadema - SP, aos 
22/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MOTA MOREIRA e de BRASILINA 
DE OLIVEIRA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
nascido em Penedo - AL, aos 14/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO 
GONZAGA DA CRUZ e de DUCIÊNE DA SILVA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

GUILHERME FREDERICO SALGADO DIAS e CAMILA OLIVEIRA DE ALMEIDA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 25/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDOMIRO DIAS FILHO e de 
ROSEMEIRE APARECIDA SALGADO DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em CRISÓPOLIS - BA, aos 18/06/2003, residente em DIADEMA - 
SP, filho de NEIR GONÇALVES DE ALMEIDA e de CLAUDETE DE JESUS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

RODRIGO BRITO DOS ANJOS e SILVINA NEVES DE BRITO NETA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, chefe de cozinha, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 27/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de IRACI BRITO DOS 
ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, confeiteira, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 24/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
NEVES DE BRITO e de MARIA DA PAIXÃO LOPES DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

JOSÉ FRANCISCO SILVA SOUSA e JACINTA MARIA IBIAPINA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Campo Maior - PI, aos 28/07/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA e de MARIA 
DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Campo Maior - PI, aos 06/03/1982, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA e de ALBERTIZA LEOTÉRIO 
IBIAPINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

WALTER IZIDORO e ROSA PEREIRA CERQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
12/07/1980, residente em Diadema - SP, filho de AUGUSTO IZIDORO e de MINERVINA 
CARRIEL CAMARGO IZIDORO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operadora de máquina, nascido em Feira de Santana - BA, aos 29/08/1975, residente em 
Diadema - SP, filho de LUCILIO FELICIANO CERQUEIRA e de VALDELICE PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

ALEX SANDRO PAVAN e ALESSANDRA PEREIRA VILELA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 10/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PAVAN e de ALMIRA 
DOS SANTOS DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 28/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DOMINGOS PEREIRA VILELA e de MAGALY EUGENIO BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

MAURICIO NEVES PEREIRA e ANDRÉA PAULA MOREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, líder de setor, nascido em Macarani - BA, 
aos 09/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MATIAS PEREIRA e de 
EMILIA NEVES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Catende - PE, aos 17/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA e de MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

JORILSON LIRA MORENO e VALÉRIA DE ARAÚJO ABREU, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Parangaba, Fortaleza - CE, aos 
26/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JORGE MORENO e de 
MARIA HELENA DA COSTA LIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Capistrano - CE, aos 14/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO SALVADOR DE ABREU e de MARIA ADENIR DE ARAÚJO ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ELY DUARTE ALVARES ANTUNES e PRISCILA OLIVEIRA BISPO DA ROCHA, sendo 
o pretendente: , solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/09/1978, 
residente em Diadema - SP, filho de ELISIÁRIO ALVARES ANTUNES e de MARIA 
APARECIDA DUARTE ANTUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ BISPO DA ROCHA e de MIRIAM MARIA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ROBSON ALVES MARTINS e GLAUCIA SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, corretor de imóveis, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 04/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO ALVES 
MARTINS e de MARIA NORMA DE BRITO MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em Santo André - SP, aos 
28/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA SOARES DA SILVA e de 
NEUZA LAGARES DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

ALAN DE JESUS DIAS e RENATA OLIVEIRA YEN, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professor, nascido em Jaguaquara - BA, aos 02/02/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS DIAS e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de YEN KING CHUNG e de ILCA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

IURE DE ALMEIDA RIBEIRO e ALICE BEZERRA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Itororó - BA, aos 02/07/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de RUBEM SANTOS RIBEIRO e de ANA PAULA ALVES 
DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/2000, residente em Diadema - SP, filho de CICERO 
EVARISTO LOPES e de DORALICE JOSEFA BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

FRANCISCO GEILSON DIAS e ANDRESSA LIMA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em REDENÇÃO - CE, aos 
06/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIA LUCIENE DIAS LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO CELECINO DA SILVA e de FRANCISCA LIMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ANDERSON OLIVEIRA SANTOS e SIMONE LUCIANA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lider de manutenção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
04/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de MESSIAS DOS SANTOS e de MARIA 
SONIA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 01/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO 
DONIZETTE DUARTE DE SOUSA e de ROSA MARIA LUCIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

LUCAS SOUZA DE ALMEIDA e THALITA DA SILVA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cobrador, nascido em Diadema - SP, aos 14/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA e de TEREZINHA 
FERREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
logístico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/06/1999, residente em Diadema 
- SP, filho de PAULO LOPES e de EDINALVA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

EDUARDO DE ALENCAR LOURENÇO e GRAZIELE APARECIDA SANTOS DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 23/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DIMAS 
LOURENÇO e de IVONETE DE ALENCAR LOURENÇO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de contas a receber, nascido em Santo André - SP, aos 
10/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISON RODRIGUES CAMPOS DA 
SILVA e de MARISETA ROSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

GILCINEY SOUZA DOS SANTOS e LUCINELMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, sargento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/01/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES SOTÉRIO DOS SANTOS e de 
FLORICE SOUZA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabelereira, nascido em JITAÚNA - BA, aos 22/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ENEDINA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE NOJOSA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em Licínio De 
Almeida - BA, aos 20/01/1964, residente em Diadema - SP, filho de JORGE CERQUEIRA 
DOS SANTOS e de EVANGIVALDA RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Paraipaba - CE, aos 10/05/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO GONÇALVES DE NOJOSA e de RITA 
FERREIRA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

VICTOR HUGO EUFROSINO DOS SANTOS e ANA PAULA DE SOUZA SEBA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de DECIO ADRIANO DOS SANTOS e de 
SILVANA EUFROSINO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 07/01/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de INACIO SEBA e de ELIZABETE QUERINO DE SOUZA SEBA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

AZILAN QUEIROZ DA SILVA e CAROLINE LIMA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO GOMES DA SILVA e de MARIA 
CELESTE CORREIA DE QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA e de NELMA DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

MULLER MORAES MAIA e GABRIELA LAURENTINO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 03/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO JARDAS 
LIMA MAIA e de MIRIAM MORAES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de educação infantil, nascido em São Paulo - SP, aos 04/04/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS SOUSA DOS SANTOS e de IRENILZA 
DIONIZIO LAURENTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

WOSLIE WELLIS DE BRITO e JAQUELINE BRANDÃO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente administrativo, nascido em Diadema 
- SP, aos 08/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de HENI NORBERTO DE BRITO 
e de BERENICE GINA ROSA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/05/1997, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de SIDINEY JOSÉ DOS SANTOS e de JOCIMEIRE DA SILVA 
BRANDÃO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ROBERTO FERREIRA DA SILVA e EVANIR DE JESUS SANTOS ALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 14/05/1982, residente em Diadema - SP, filho de CICERO FERREIRA DA SILVA e de 
MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnica da qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 07/05/1983, residente em Diadema - 
SP, filho de IGNÁCIO MILAGRES ALVES e de ORMEZINA DE JESUS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

GLEMBERG SILVA DE OLIVEIRA e ELYDA CRISTIANE RODRIGUES MORAIS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Arapiraca - AL, 
aos 28/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO FAGUNDES DE 
OLIVEIRA e de MARIA DO SOCORRO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Teresina - PI, aos 09/12/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS SOUSA e de MARIA RODRIGUES 
MENDES MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

FELIPE MARCIO SILVA e FERNANDA CRISTINA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor líder, nascido em São Paulo - SP, aos 
21/03/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARIA CREUZA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bilheteira líder, nascido em Diadema - SP, aos 
14/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de CICERO JOAQUIM TENORIO DA SILVA 
e de LUCIA REGINA NUNES DA COSTA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

MARCOS OLIVEIRA SANTOS e VÂNIA REGINA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, polidor de moldes, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 17/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO JOSÉ 
DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
08/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIRO FERREIRA e de VERA LUCIA 
DA SILVA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

MAYKON REIS DE ABREU e JULIA CAETANO SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
30/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL ARLINDO DE ABREU e de 
NADIA LUNA REIS DE ABREU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 10/06/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VALDIR BATISTA DA SILVA e de CLAUDIA DE OLIVEIRA CAETANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

MAURICIO EVANGELISTA DE CARVALHO e JESSICA GONÇALVES DO VALE, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, laminador, nascido em Pilão Arcado - 
BA, aos 22/09/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ HONORIO DE CARVALHO 
e de LAURITA EVANGELISTA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, anailista de credito, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/12/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS VIEIRA DO VALE e de FRANCISCA DAVID 
GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

MARCOS ALBERTO FERREIRA SOUZA e ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, eletrecista de autos, nascido em Boa 
Viagem - CE, aos 21/11/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS PEREIRA DE 
SOUZA e de MARIA FERREIRA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cobradora, nascido em Boa Viagem - CE, aos 17/01/1977, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA e de MARIA PEREIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ALEX SANDRO DA SILVA PIMENTEL e IONE DE SOUZA BRAGA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
05/02/1992, residente em São Paulo - SP, filho de JOSÉ ADILSON PIMENTEL e de 
ARLETE DA SILVA PIMENTEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
preparadora de documentos, nascido em Mulungu do Morro - BA, aos 28/10/2000, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO ROBERTO SILVA BRAGA e de RAIMUNDA SELMA 
DE SOUZA BRAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

MARCOS RUIZ FREIRE e GIULIANNA FERNANDES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor de software, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 04/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL BATISTA 
FREIRE e de CLEONICE RUIZ FREIRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista academico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/07/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GEBER FERNANDES SILVA e de ROSIMEIRE SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

DAVID KENNED DOMINGOS DOS SANTOS e LIVIA FERREIRA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, alimentador de linha de produção, nascido 
em MACEIÓ - AL, aos 02/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DORGIVAL 
SEBASTIÃO DOS SANTOS e de LUCILEIDE JACINTO DOMINGOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em MACEIÓ - AL, aos 01/12/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA e de MARISVALDA 
FERREIRA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

RAFAEL MARTINS DA SILVA e IRENE DOS SANTOS TAVARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor logistico, nascido em Diadema - SP, aos 
22/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e de SILVANA 
MARTINS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, 
nascido em Diadema - SP, aos 17/08/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO TADEU TAVARES e de JANE DOS SANTOS TAVARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

GESIEL LIMA SANTOS e ANDRESSA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em Espinosa - MG, aos 02/09/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de MOACIR DOS SANTOS e de MARIA DELMONDES LIMA SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cuidadora, nascido em Diadema - SP, 
aos 27/08/1987, residente em Diadema - SP, filho de ADILSO MARTINS LUIZ DA SILVA e 
de ZULEILA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

RUGJERE VIEIRA DOS SANTOS e RITA DE CÁSSIA DA SILVA CARVALHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 19/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO HELIO 
DOS SANTOS e de LUZIA VIEIRA BORGES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/01/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JUCIEL PEDRO DE CARVALHO e de CLEUZA 
MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

GABRIEL ANDRADE SENA e ANA BEATRIZ CAMARGO DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São 
Paulo - SP, aos 30/07/1999, residente em Diadema - SP, filho de GILMAR SILVA SOUZA 
SENA e de ANDREIA APARECIDA ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/07/2004, residente em Diadema - SP, 
filho de DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e de ELENDY LEITE CAMARGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

FRANCISCO ABEL DE SOUSA e ANA PAULA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista de sistemas, nascido em Valença do Piaui - 
PI, aos 07/04/1980, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO FRANCISCO ABEL e de 
RAIMUNDA MARIA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
agente de organização escolar, nascido em Santo André - SP, aos 26/01/1976, residente 
em Diadema - SP, filho de MANOEL PLACIDO DOS SANTOS e de GENIVALDA 
VALENTIM ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

ANTONIO BEZERRA DA SILVA e KÁTIA CRISTINA DA SILVA PINTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em PORANGA 
- CE, aos 17/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTINO BEZERRA DA 
SILVA e de EXPEDITA MARCELINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/01/1986, residente em DIADEMA - 
SP, filho de DIRCEU MATEUS PINTO e de MARISA DA SILVA PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 23  de  novembro  de  2021. 

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

MARCELO AKIMITSU OYA e VANESSA STURNICH CAPEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, químico, nascido em São Paulo - SP, aos 11/09/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ SATOSHI OYA e de MARIANA XAVIER OYA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, química, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/08/1993, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de JOSÉ CARLOS CAPEL e 
de SANDRA STURNICH CAPEL; 
 
  
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, 23  de  novembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


