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Ano 30 - Nº 4815 - São Paulo, Terça-feira, 26 de outubro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
FRANCISCO VALNEI DO NASCIMENTO e FABIANA CRISTINA DE SOUZA SILVEIRA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, lider de manutenção, nascido em MARCO - CE, aos 
12/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARAÚJO DO NASCIMENTO e de MARIA 
SOCORRO DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL 
SILVEIRA SANTOS e de TEREZINHA ROSA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
MATHEUS DOS SANTOS SOARES e LUANA REGINA CONRADO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, motorista , nascido em DIADEMA - SP, aos 12/01/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NEURI SANTANA SOARES e de MARTA REJANE DOS SANTOS SOARES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente de controle de qualidade , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 05/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSANGELO MARCIO CONRADO 
e de DANIELE REGINA FLORENCIO DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
WESLLEY MONTEIRO BARROS e BARBARA CARVALHO MENDES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCOS DA CRUZ BARROS e de MARIA LUCIA ALVES MONTEIRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MENDES FILHO e de MIRNA STELA 
CARVALHO MACHADO MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
MARCELLO SANTOS ROSA DA SILVA e JÉSSICA CAROLINE BARBOSA DE MORAES, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de epedição, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
02/11/2001, residente em Diadema - SP, filho de MAURICIO ROSA DA SILVA e de MARISA LOURDES 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade basileira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 17/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de AMÓS DE SOUZA DE MORAES e de 
ALINE BARBOSA DE SOUZA DE MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
GUSTAVO BATISTA DA FONSECA e DANILA AMANCIO SOARES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, torneiro mecânico, nascido em Santo André - SP, aos 10/02/1993, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOSÉ GERALDO DA FONSECA e de 
RENATA GOMES BATISTA DA FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente , nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/03/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EVILSON SOARES ALMEIDA  e de MARIA LIDUINA AMANCIO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
CAIO ROCHA NUNES e BIANCA VITÓRIA PEREIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/10/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PAULO CESAR NUNES e de REGIANE BARRETO DA ROCHA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/08/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ITAMAR SANTANA SANTOS e de GISLAINE CORNELIO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
VANDIR DIONIZIO DE FREITAS e SONIA REGINA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, metroviario, nascido em PIRANGA - MG, aos 09/10/1955, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ PEDRO DE FREITAS e de MARIA CASSIMIRA DE FREITAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/08/1959, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM GONÇALVES DE ALMEIDA e de SILVIA VIEIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
LUCAS VIEIRA SANTA BARBARA e NATHÁLIE POLIANY MARTINS GUERRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/06/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de JOEL DUTRA SANTA BARBARA e de SIMONE VIEIRA SANTA BARBARA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritorio, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
28/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de FLAVIO GUERRA DE SOUZA e de SAMARA DE 
OLIVEIRA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ALLEF AIAS COSTA DA SILVA e EMILY LORRANY RODRIGUES SOARES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, nascido em Conceição do Coité - BA, aos 
10/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAILTON ARAUJO DA SILVA e de ROSEMARE 
GORDIANO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz administrativo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/12/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WENDEL BATISTA SOARES e de ROSANA DO AMARAL RODRIGUES 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
THIAGO BOTELHO RIBEIRO e LILIANE SOUSA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, líder de expedição, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ RIBEIRO e de ANA BOTELHO DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 26/12/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO BERNARDINO DOS SANTOS e de MARILENE LIMA 
SOUSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
WASHINGTON PORFIRIO GASPAR DOS SANTOS e CAROLINE OTACIO DE SANTANA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador multifuncional, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/08/1999, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CARLOS GASPAR DOS SANTOS e de DEBORA 
PORFIRIO AFONSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar financeiro, nascido em 
Santo André - SP, aos 22/07/1995, residente em Santo André - SP, filho de GENIVALDO OTACIO DE 
SANTANA e de SEVERINA SANTOS DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
FABRICIO MASSASHI NAKAJIMA e VANESSA DA SILVA MAGALHÃES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSCAR NAKAJIMA e de FÁTIMA MARLI DA SILVA E NAKAJIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/08/1991, residente em São Paulo - SP, filho de JOSUÉ TEIXEIRA MAGALHÃES e de VERA LUCIA 
DA SILVA MAGALHÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
RICARDO SANTOS FLORO e RAÍSSA SOUZA BARBOSA CARLOS DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDILSON MOISES FLORO e de LEILA BISPO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 08/05/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO CARLOS DA SILVA e de CRISTIANE SOUZA 
BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
EDCARLOS DE MOURA PAIXÃO e MARIVÂNIA NUNES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Altamira - PA, aos 29/04/1991, residente em 
SANTO ANDRÉ - SP, filho de DEUSDETE SOARES PAIXÃO e de MARGARIDA INACIA DE MOURA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Paratinga - BA, aos 08/01/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL CAITANO DA SILVA e de MARIA SALOMEA NUNES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
RONALDO FERREIRA DOS SANTOS e BEATRIZ SOARES FERREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ FERREIRA DOS SANTOS e de MARLENE MARIA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em São Francisco - MG, aos 
22/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de MANSUR ALVES FERREIRA e de MARIA DO CARMO 
SOARES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA e PRISCILA DE OLIVEIRA MARTIN ANTONIO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, administrador de empresas, nascido em Ibiquera - BA, aos 
01/09/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de OCTAVIO SILVA SOUZA e de ARLINDA HIGINA DE 
OLIVEIRA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, esteticista, nascido em São Paulo - 
SP, aos 26/06/1980, residente em FRANCISCO MORATO - SP, filho de MOACIR MARTIN e de LUCILIA 
DE OLIVEIRA MARTIN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ANDRESSA BORGES PEREIRA e BÁRBARA NÚBIA FREGATTI DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Cachoeiro de Itapemirim - ES, aos 19/01/1989, 
residente em Marataízes - ES, filho de PAULO CESAR DE ANDRADE PEREIRA e de LOURDES DE 
FATIMA BORGES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, executiva comercial, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de GIZELE FREGATTI DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

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

brasileira, solteiro, desenhista, nascido em Diadema - SP, aos 10/10/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DALVAUYR SOUZA ROCHA e de ROSEMERES GOIS DE SOUZA ROCHA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, anailsta contabil, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/01/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BEZERRA DA ROCHA e de SIDELENE CARVALHO CIRILO ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
CLAUDINEI APARECIDO ESCARDILI e MIRIAN RODRIGUES VALENTE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em UMUARAMA - PR, aos 17/07/1974, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ESCARDILI e de MARIA APARECIDA ESCARDILI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonoma, nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, aos 06/08/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IVO RODRIGUES VALENTE e de MARIA DAS GRAÇAS 
MEDEIROS VALENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ARQUIMEDES CARVALHO DA SILVA e NADJA MAGNER SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, torneiro mecanico, nascido em JEREMOABO - BA, aos 11/02/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ PEREIRA DA SILVA e de MARIA IVONE CARVALHO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de administração, nascido em 
CAPOEIRAS - PE, aos 15/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ORLANDO DA SILVA e 
de MARIA NELMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
HENRIQUE ALVES BARBOSA e YARA SOUSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR 
BARBOSA SILVA e de IRACELMA ALVES SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI JOSE DA 
SILVA e de ELIANA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
MARCOS EUDES DA CRUZ e JANAÍNA APARECIDA DAMIÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, soldador, nascido em Diadema - SP, aos 10/12/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de IDELSON PEREIRA DA CRUZ e de JOANA EUDES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em Diadema - SP, aos 07/07/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADÃO DE JESUS DAMIÃO e de GILVANA APARECIDA GONÇALVES DAMIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
PATRICK SILVA DE OLIVEIRA MATOS e PALOMA MARTINS GOMES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 17/01/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROMULO JOSÉ DE MATOS e de MARICELIA SILVA DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Securitária, nascido em Diadema - SP, aos 27/09/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ILMA MARTINS GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

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

brasileira, solteiro, encarregado de armação, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/10/1978, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MAGELA PEDRO  e de RAIMUNDA IMACULADA PEDRO ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo , nascido em Diadema - SP, 
aos 09/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MESSIAS DA SILVA e de TEREZINHA 
TEIXEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ROGERIO SCIPIAO MEDEIROS e DÉBORA SILVA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, servidor público, nascido em Belém - PA, aos 27/04/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARCELO ANTONIO DE SÁ MEDEIROS e de HELOISE SCIPIAO MEDEIROS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista contábil, nascido em Diadema - SP, aos 
06/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEMENTE FERREIRA DIAS e de APARECIDA 
RAIMUNDA DA SILVA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
EVERTON COELHO DE SOUSA e JÉSSICA ALVES CARDOSO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente adiministrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
16/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DE SOUSA e de ANTONIA BEZERRA DE 
SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de telemarketing, nascido em 
Vitória da Conquista - BA, aos 17/06/1999, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
JACKSON SILVA CARDOSO e de CLAUDIA ALVES CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
FLÁVIO DE ALMEIDA SANTOS e SELMA MARIA MORAIS VIEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, prensista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/01/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de VIVALDO ANDRADE DOS SANTOS e de MARIA ALZENIR RODRIGUES DE 
ALMEIDA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em VIANA - MA, 
aos 31/03/1984, residente em São Luís - MA, filho de ROMÃO JOÃO VIEIRA FILHO e de ROSANIRA DE 
JESUS MORAIS VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
VITOR XAVIER CAMPOS e RACHEL DE OLIVEIRA RUMAN, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Auxiliar de qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 07/04/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO DIAS CAMPOS e de SANDRELY REGINA XAVIER; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente comercial, nascido em Diadema - SP, aos 15/11/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS RUMAN e de CLÁUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ERASMO CARLOS SILVA FERREIRA  e CRISTIANE DIAS CARVALHO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, montador de móveis , nascido em LINHARES - ES, aos 02/09/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de LENOIR  DOS SANTOS FERREIRA  e de VERA LUCIA DE 
FATIMA SILVA FERREIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, inspetora de qualidade , 
nascido em Diadema - SP, aos 30/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de CRISPINIANO DOS 
SANTOS CARVALHO e de MARIENE DIAS ESTEVAM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
JOEL SANTOS DE QUEIROZ e BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, padeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 12/11/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DE QUEIROZ e de ROSINETE BATISTA DOS SANTOS 
FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, divulgadora, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 01/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÄO PEREIRA DA SILVA e de MARIA DE 
LOURDES CONCEIÇÄO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

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

brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1966, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO JOSE VICTOR e de THEREZINHA SILVA DAS DORES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, modelista, nascido em Águas Belas - PE, aos 
06/02/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANDRADE DE OLIVEIRA e de ALAIDE ALVES 
DOS SANTOS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
FELIPE NERY DE SANTANA JÚNIOR e PALOMA DE OLIVEIRA COSTA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de eletroeletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FELIPE NERY DE SANTANA e de TELMA DOS 
SANTOS DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 11/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISEU PEREIRA DA COSTA e de 
MARIA DE FATIMA BENVINDA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
SÉRGIO RODRIGUES DO AMARAL e SOLANGE APARECIDA DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedor, nascido em Santo André - SP, aos 15/01/1970, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RODOLFO RODRIGUES DO AMARAL e de EDI FLORI DO AMARAL; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Lider de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
07/11/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA HELENA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
GEISIEL ASSIS SOUSA e JÉSSICA CINTRA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SILVIO DE ASSIS SOUSA e de GENICLEIDE MARIA DA SILVA SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 12/09/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ELIONI CINTRA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
EDILSON RONQUE e GISELE CAROLINE DA SILVA PONTES , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, coordenador administrativo, nascido em OURIZONA - PR, aos 21/01/1979, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RONQUE  e de CLARICE ALVES RONQUE ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente contábil, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 09/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de GENÉSIO PONTES  e de INES MARIANA DA 
SILVA PONTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
VALDINEI DOS SANTOS e DANIELA EVA SIQUEIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante manutenção, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 21/06/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de VALMI FERREIRA DOS SANTOS e de BENEVINA FERREIRA DOS SANTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
04/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA LIMA e de 
VALDETE CESARINA DE SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA e JULIANA GALDINO DE ALENCAR, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/07/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JUSTINIANO PEREIRA DA SILVA e de MARIA BENEDITA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 05/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS LOPES DE 
ALENCAR e de MARIA APARECIDA GALDINO DE ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
FERNANDO RIBEIRO PALANDRANI e TAILA REBECA DOMINGOS LOPES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
29/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR PALANDRANI e de NIBIA REGINA RIBEIRO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar juridico, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 28/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS LOPES e de 
ADRIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ELIAS DA SILVA OLIVEIRA e LETÍCIA CRISTINA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Pedro dos Ferros - MG, aos 27/03/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de ADENILSON DOMICIANO DA SILVA e de ELAINE DA SILVA OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 
24/09/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO AUGUSTO SILVA ALVES e de 
LUCICLEIDE SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
CÉSAR NANES SILVA e CAROLINE CAMARGO GODOY , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, engenheiro mecânico , nascido em Diadema - SP, aos 10/12/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DEODATO DA SILVA e de MARIA EDLEUSA NANES DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contadora , nascido em GUARULHOS - SP, aos 
20/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID DE GODOY  e de MARIA DE LOURDES 
CAMARGO GODOY; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
JOSÉ FERREIRA COSTA NETO e ELIANE DE LIMA SILVA ALVES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, Motorista, nascido em Maceió - AL, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL VIEIRA COSTA NETO e de ELINETE DA SILVA COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, Auxiliar de loja virtual, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 
08/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BENTO DA SILVA e de MARIA TERESA 
DE LIMA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
RAIEVERTON DE JESUS DA SILVA e PAULA BALBINO DA PAIXÃO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, meio oficial de marcenaria , nascido em TEOLANDIA - BA , aos 
04/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de HERALDO JESUS DA SILVA  e de ANACLEIDE 
ALVES DE JESUS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em DIADEMA - 
SP, aos 20/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BISPO DA PAIXÃO e de DIOMAR 
CANDIDO BALBINO DA PAIXÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
ROGERIO CASARI e RAQUEL SCHWARZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

empresário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/12/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERMANO CASARI e de IRACI BOFO CASARI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresária, nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAUL SCHWARZ e de ANA MARIA GONÇALVES SCHWARZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TIRÇO e ANA CLÁUDIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1978, residente em 
Diadema - SP, filho de CLARA FERREIRA TIRÇO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
baba, nascido em Diadema - SP, aos 26/11/1989, residente em Diadema - SP, filho de ROSIMEIRE 
MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
GILVANEI PEREIRA MOREIRA e CRISTIANE SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motorista, nascido em BARRA DO MENDES - BA, aos 23/06/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de AUREO JOSÉ MOREIRA e de ZULMIRA PEREIRA MOREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1982, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA e de IRENE SILVA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
WANDERSON PEREIRA CORREIA NEVES e PATRÍCIA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Almoxarife, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARISTARCO CORREIA NEVES e de LEONETE PEREIRA NERES NEVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Professora de educação infantil, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 23/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO DE JESUS SANTOS e de 
VALDECI SOUZA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
DOUGLAS ARAUJO DA SILVA e LARISSA CAROLINE DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 20/03/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL DA SILVA e de MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
04/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de OSEIAS AMARO DA SILVA e de PAULA VIVIANE DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
RAFAEL ANDENA CORRÊA e REGIANE OLIVEIRA DE ANDRADE , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, operador de loja, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/07/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HUGO DONIZETI PASSOS CORRÊA  e de STELLA APARECIDA 
ANDENA CORRÊA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, arquiteta , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 11/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de DARCY DA COSTA PEREIRA DE 
ANDRADE  e de ZENAIDE DE OLIVEIRA ANDRADE ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
LEONARDO DE MORAES OLIVEIRA DA SILVA e LIDYANE DO NASCIMENTO CABRAL, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar  de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
21/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER OLIVEIRA DA SILVA e de FABIANA DE 
MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 08/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de DIMAS CORREIA CABRAL e de ELAINE DO 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 26 de outubro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se 
casarem 
GUSTAVO ANDRÉ PIZONI e THAMIRES GONÇALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar tecnico de eletronica, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/11/1999, residente 
em Diadema - SP, filho de SÉRGIO ANDRÉ PIZONI e de JOSIANE CRISTINA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista tecnica de segurança, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 12/09/2001, residente em São Paulo - SP, filho de ANGEL DE LIMA SILVA e de OZANIR DOS 
SANTOS GONÇALVES; 
 
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, 26 de outubro de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


