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Ano 30 - Nº 4750 - São Paulo, Terça-feira, 25 de maio de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VICTOR PEREIRA BARBOSA e GIOVANNA CABRAL COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 11/09/1998, residente em SÃO PAULO - SP, filho de CARLOS 
BARBOSA e de TANIA REGINA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 09/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS KRONEMBERGER COELHO e de JOANA 
INOCENCIA CABRAL COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO ALVES DOS SANTOS e GLEICIELE ALVES MENDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
segurança, nascido em PRESIDENTE DUTRA - BA, aos 19/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIENE ALVES 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/11/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDIELSON MOREIRA MENDES e de REGINA CLAUDIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOILSON ELIAS DOS SANTOS e VILMA CRISTINA BOSSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 17/04/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS ELIAS DOS SANTOS e 
de MARIA FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 06/05/1967, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de EDUARDO BOSSA e de MARIA 
CONDE BOSSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME BASTOS PINTO e MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, militar, nascido em Diadema - SP, aos 09/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ ANTONIO PINTO e de 
EVANILDES LAUDIAS BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de recrutamento e seleção, 
nascido em Diadema - SP, aos 23/01/1997, residente em Diadema - SP, filho de MARCIO DIAS DOS SANTOS e de KATIA 
TEODORA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO DE SOUSA NASCIMENTO e NAYARA PEREIRA LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em Diadema - SP, aos 17/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de LUIS GONZAGA 
ALVES DO NASCIMENTO e de MARIA ELENA DE SOUSA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, marketing, nascido em Santo André - SP, aos 17/09/1992, residente em Santo André - SP, filho de ANTONIO DOS 
SANTOS PEREIRA e de EXPEDITA ROCHA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RANIERE BATISTA MAIA e ANA MARIA CAMILO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, 
nascido em Belém do Brejo Do Cruz - PB, aos 30/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MAIA NETO e de 
FRANCISCA BATISTA MAIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, costureira, nascido em Belém do Brejo Do 
Cruz - PB, aos 09/10/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONIAS CAMILO DA SILVA e de MARIA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO GOIS PONTES e VALDIR APARECIDO BROMBIM, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BATISTA 
PONTES e de IVONETE GOIS PONTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/09/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAAC BROMBIM e de GILDA BASSI BROMBIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA e CELIA REGINA NUNES COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de SALVADOR 
RODRIGUES DE SOUZA e de HILDA ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
confeiteira, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/12/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ COELHO 
DOS SANTOS e de ILMA NUNES VIEIRA COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÁLEF GOMES BISPO e MARIA VICTORIA DA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1997, residente em Diadema - SP, filho de GILMAR BANDEIRA BISPO e de 
ROSILANE GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria, nascido em Recife - PE, aos 
31/12/1997, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ROGERIO BRASILEIRO COSTA e de MARGARETH BARBOSA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO GRUBER FILHO e NADIA OLIVEIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1963, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOÃO GRUBER e de MARIA 
STELLA BAGUETTE GRUBER; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, 
aos 21/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL ROSA DE SOUSA e de MARIA LELIA OLIVEIRA SANTOS 
DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME JESUS SILVA e STÉFFANE SANTANA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Barra da Estiva - BA, aos 22/08/1999, residente em Diadema - SP, filho de FÁBIO JESUS SILVA e de 
MARIA CLAUDINEIA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Santo André 
- SP, aos 06/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÄO JOSÉ DE SOUZA e de CICERA MARIA SANTANA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ARAÚJO DA SILVA e HIANKA SASSAMINE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Campo Formoso - BA, aos 18/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO 
DIAS DA SILVA e de IZANI ARAÚJO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAYTON ESPERIDIÃO DE OLIVEIRA e de MARCIA 
APARECIDA SASSAMINE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ILDEU NUNES FERREIRA e LUCIENE GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquina, nascido em Serranópolis de Minas - MG, aos 08/11/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
FERREIRA DA SILVA e de MARIA NUNES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido 
em Porteirinha - MG, aos 26/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ DA SILVA e de TEREZINHA GOMES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME RODOLFO FERRARI DA SILVA e PAMELA CRISTINA TAMIOSO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, estudante, nascido em Maringá - PR, aos 04/01/1993, residente em Maringá - Paraná, filho de 
APARECIDO GERALDO DA SILVA e de DALVA APARECIDA FERRARI DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assessora de investimento, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VANILSON MARCELO TAMIOSO e de NANCI DA SILVA TAMIOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ROCUMBACK ARAUJO e JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico em eletrônica, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PAULO DE TARSO GOES ARAUJO e de DIRCE ROCUMBACK ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIÚDE PEREIRA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DIAS PENHA e MIKAELLEN PAZ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/06/1999, residente em São Paulo - SP, filho de ROBERTO CARMOS PENHA 
e de ADEILSA DIAS NERES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
11/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO NEVES DOS SANTOS e de RITA DE CÁSSIA CORREIA DA 
PAZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO ALVES DE SOUSA e KATIA MAGNA DE LIMA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, forneiro , nascido em Diadema - SP, aos 30/11/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO ALVES 
DE SOUSA e de MARIA ISABEL SILVEIRA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Mombaça - CE, aos 02/09/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DOTA DO NASCIMENTO e de MARIA 
LINS DE LIMA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANÉSIO RODRIGUES VIEIRA e ANA FRANCISCA DOS PASSOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de manutenção, nascido em Boquira - BA, aos 04/05/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de OSÓRIO DO 
NASCIMENTO VIEIRA e de ALBANA RODRIGUES VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Boquira - BA, aos 22/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS PASSOS e de FRANCISCA 
LIDIA DA SILVA PASSOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THÉCIO MESSIAS CIPRIANO DA SILVA e THAINÁ ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em RECIFE - PE, aos 01/01/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO CIPRIANO 
DA SILVA e de TEREZINHA ALICE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 15/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR DOS SANTOS e de DEUZELIA ROSA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUDAH BATISTA DOS SANTOS e JÉSSICA DOS ANJOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCOS SILVA DOS SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE ARAUJO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, jornalista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO DOS ANJOS e de ADRIANA BEZERRA DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID DE OLIVEIRA MAURILIO e BRUNA MONTEIRO E MENDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de exportações aéreas, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
TADEU MAURILIO e de MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MAURILIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1992, residente em Diadema - SP, filho de GILBERTO DE 
CASSIO MENDES e de MARIA VALDIRENE MONTEIRO E MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IZALTINO BRUNO ALVES e LUCILIA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Raul Soares - MG, aos 06/10/1951, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CRISTOVÃO ALVES 
e de JULITA CATARINA LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aux. de serviços gerais , nascido em 
Presidente Castelo Branco - PR, aos 23/03/1968, residente em Diadema - SP, filho de FELIZARDO ALVES DA SILVA e de 
MARIA FERMINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAUZINO ROCHA DOS SANTOS e ROSENILDA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Boa Nova - BA, aos 28/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROCHA DOS SANTOS 
e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Vitória de 
Santo Antão - PE, aos 01/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO JOSÉ DA SILVA e de ROSILENE MARIA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ROGEL MACHADO e LAURIANA PASSOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 15/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO MACHADO e de 
MARIA ROGEL DE SOUSA MACHADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/10/1990, residente em COTIA - SP, filho de MANOEL DE AGUIAR SILVA e de LAURITA PASSOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEISON RAFAEL DA SILVA CASTRO e DÉBORA CAROLINE SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO SOUSA CASTRO e de FRANCISCA CELIA LIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em Inhapim - MG, aos 10/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE FÁTIMA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR VINÍCIUS FIALHO DA CRUZ VIDAL e BEATRIZ APARECIDA DANTAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CLESIO 
FRANCISCO VIDAL e de VERA LUCIA FIALHO CRUZ VIDAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
seguridade, nascido em Diadema - SP, aos 04/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MICHEL CLAUDIO SILVA e 
de JÔSE DE LIMA DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA e VIVIANE ROCHA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de produção, nascido em Boquira - BA, aos 28/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MANINHO 
DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
desenvolvimento, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCILIO DUTRA DA 
SILVA e de CARMELITA ROCHA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN SILVA LIMA e ANA BEATRIZ RIBEIRO BORGES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 28/06/2000, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ REGINALDO DE 
LIMA e de GENILDA EDITE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 15/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAN BORGES e de CARLA RIBEIRO VALE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS BRASIL e MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA MÓL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, encanador, nascido em Custódia - PE, aos 23/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ROCHA BRASIL e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BRASIL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
manicure, nascido em Caiçara - PB, aos 25/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BEZERRA DA SILVA 
e de MARIA DAS DORES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILSON JOSÉ DA SILVA e LUANA OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante, 
nascido em Diadema - SP, aos 19/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIANO DA SILVA e de MARIA 
VERA BEZERRA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Do lar, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO JOSÉ DA SILVA e de MARIA LUIZA DE 
OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERANDIR ANTONIO DA SILVA e VALDETE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Caruaru - PE, aos 18/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de BERNADETE BRUNO 
DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO LEOCADIO DA SILVA e de ALIETE FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
STIVE ARANTES DE JESUS e LARISSA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI DE JESUS e de SÔNIA ARANTES 
DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 21/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO BEZERRA DA SILVA JUNIOR e de JUCILENE 
APARECIDA ROCHA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA e NELICE DE SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BALBINO 
BEATO DA SILVA e de JOANA BERTULINA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em MEDEIROS NETO - BA, aos 18/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DE 
JESUS SANTOS e de ANELITA MEDINA DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS PEREIRA DA SILVA e AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
GOMES DA SILVA e de ZULMIRA CHAVES PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 24/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO SALES DE 
OLIVEIRA e de ELENILZA PEREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CASSIO BRIGIDO DA SILVA e CIBELE APARECIDA JACINTO VILELLA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/10/1990, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO 
BRIGIDO DA SILVA e de CLAUDIA MARIA VASCO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante 
de Produção, nascido em Diadema - SP, aos 14/05/1990, residente em Diadema - SP, filho de VICENTE VILELLA e de 
NEUZA DE FATIMA JACINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DA SILVA LIRA e JÚLIA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de maquinas, nascido em Junqueiro - AL, aos 10/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MOISÉS 
SEBASTIÃO DE LIRA e de VERA LUCIA LINO DA SILVA LIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleleira, nascido em Diadema - SP, aos 09/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIVINO APARECIDO DA 
SILVA e de ZILDA MARIA CAMPOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIBER ALEXANDRE ALVARENGA e MARIANE APARECIDA DOS SANTOS GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1978, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS ALVARENGA e de VERA LUCIA DO CARMO ALVARENGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1992, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO MARÇAL 
GOMES e de ZEILDA RAMOS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEAN CARLOS SOUSA NASCIMENTO e ÉLIDA PINHEIRO DE MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de OSCAR DO 
NASCIMENTO e de HELENITA SOUSA CIPRIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de cozinha, 
nascido em Goioerê - PR, aos 18/03/1978, residente em Diadema - SP, filho de NERIAS PEREIRA DE MIRANDA e de 
CARMELITA PINHEIRO DE MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA e CAROLINE DA SILVA RAMALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista financeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de HILSON 
FERREIRA e de LIETE DOS SANTOS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancaria, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 09/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DIAS RAMALHO e de 
MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAMALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGERIO BORGES DA SILVA e THAMIRIS ALMEIDA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de EDYR LUIZ DA 
SILVA e de APARECIDA BORGES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora de educação 
infantil, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDINEI 
CONCEIÇÃO DE ALMEIDA RIBEIRO e de ETELVINO XAVIER RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ EDCLEVERTON DOS SANTOS e KARINA MELO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Motorista, nascido em Aracaju - SE, aos 18/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ EDMILSON DA SILVA 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de marketing, nascido 
em São Paulo - SP, aos 19/12/1991, residente em Diadema - SP, filho de DIOLINDA MELO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UÉLITON GILSON GOMES DA SILVA e PALOMA DE ALMEIDA FERREIRA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, pintor automotivo, nascido em Quixeramobim - CE, aos 17/10/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA e de MARIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonoma, nascido em Montividiu - GO, aos 03/10/1996, residente em Diadema - SP, filho de DANIEL FERREIRA 
GONÇALVES e de ALESSANDRA MARIA DE ALMEIDA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YGOR FERREIRA RODRIGUES e SHIRLLEY MARIA FREITAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nascido em Diadema - SP, aos 09/06/2003, residente em Diadema - SP, filho de RENIVALDO RODRIGUES 
MARTINS e de VILMA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente comercial, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 13/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de DIONISIO FRANCISCO DA SILVA e de 
BERNADETE MORAIS FREITAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25  de maio de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO SILVA VEIGA e AGATHA HANNA LEONEL DUTRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de expedição, nascido em Santo André - SP, aos 10/01/1997, residente em Diadea, filho de JOILSON 
SANTOS VEIGA e de SOLANGE DE LIMA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, 
nascido em Jundiaí - SP, aos 25/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RICARDO BORGES DUTRA e de 
NEIDE LEONEL DUTRA; 
 
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, 25  de maio de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


