
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4777 - São Paulo, Terça- feira,  27 de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IRAILSON DE OLIVEIRA ALVES e KEROLAINE INGRID DA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 16/11/1988, residente em Diadema 
- SP, filho de PEDRO ALVES DA PAIXÃO e de IVETE MARIA DE OLIVEIRA ALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 30/07/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ NELSON FELIPE DO NASCIMENTO e de LUZINETE APARECIDA DA SILVA 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAÍQUE ALMEIDA DE ANDRADE e BRENDA TERRA NOVAES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, desenvolvedor de software, nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERCIO JOSÉ DE ANDRADE e de FRANCISCA ALMEIDA LOPES ANDRADE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, biomédica acupunturista, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 27/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR NOVAES e de CRISTIANE DE CAMPOS 
TERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR DOS SANTOS SILVA e YNGRED DE ASSIS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, torneiro mecânico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/03/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOAQUIM MIGUEL FILHO e de CLEONICE SILVERIA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 09/02/2001, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI CLEMENTE DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS DA SILVA FAUSTINO e BIANCA CAROLINA LEITE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 09/01/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS DANIEL DA SILVA FAUSTINO e de VANDERLEIA MARIA DA 
SILVA FAUSTINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativa, nascido em 
SOROCABA - SP, aos 03/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de GIDELSON JOSÉ DOS SANTOS e 
de MONICA LEITE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL BRANCALEONE e BRUNA FERNANDA SALERNO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista de sistemas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/12/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE PAULO BRANCALEONE e de ROSIMEIRE COUTINHO DE REZENDE BRANCALEONE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de negocios, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
24/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de AMAURY CESAR SALERNO e de TANIA MARA LIUTI 
SALERNO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 

 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR LUCAS DE SOUZA ZAN e GLEISE HANNA SILVA GOMES DE ASSIS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasil, solteiro, engenheiro , nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 31/07/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GELSON DE SOUZA ZAN e de IRENE LUCAS DE SOUZA ZAN; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, jornalista , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/06/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GOMES DE ASSIS e de MARCIA MARIA DA SILVA ASSIS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THOMAS REDER e THÍFANE LIMA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cortador, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR REDER e de 
SEVERINA TAVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de corte, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/08/1999, residente em Diadema - SP, filho de ALESSANDRO SANTOS 
SOUZA e de TATIANE BEZERRA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICON IAGO ALVES e CAROLYNE DE OLIVEIRA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em MIRASSOL - SP, aos 14/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
LUIZ CARLOS ALVES e de ELAINE FONSECA DE OLIVEIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em POCRANE - MG, aos 15/11/2001, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO BATISTA FRANCO SOARES e de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO ROCHA DOS REIS e DANIELA ASSIS DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista tributário, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GENADIR DOS REIS e de ARLETE DE FÁTIMA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de cadastros, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BATISTA ALEXANDRE DE MOURA e de LUIZA DE MARILAC ASSIS DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIQUE MELO TORETTA e DENISE FERNANDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RENATO GRIGOLETTO TORETTA e de MARIA REGINA SILVA MELO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/04/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO ROZENDO DA SILVA e de LUCIANA APARECIDA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ HENRIQUE ROSA ROQUE e JÉSSICA MENEZES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico de autos, nascido em Diadema - SP, aos 01/03/1999, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de FRANKLIN FONSECA ROQUE e de INÊS MARIA ROSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/03/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ LUCIANO HENRIQUE DE LIMA e de PATRICIA MENEZES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS e MARIA JOSÉ ALVES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Altinho - PE, aos 30/10/1956, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS e de CECÍLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Altinho - PE, aos 15/11/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO ALVES DA COSTA e de MARIA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CICERO ALVES CAVALCANTE e LUCICLEIDE RODRIGUES TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Custódia - PE, aos 19/05/1969, residente em Diadema - SP, filho 
de IZABEL SIQUEIRA NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Custódia - PE, aos 01/03/1987, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA e de 
LUZINETE RODRIGUES TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NIGEL ANDERSON DA SILVA VASCONCELOS e RAFAELA CONCEIÇÃO COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em CHAPADINHA - MA, aos 16/11/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS VASCONCELOS e de KLÉCIA 
VANUSA DA SILVA VASCONCELOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
classificação, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/06/1995, residente em Diadema - SP, filho de VANDERLEY 
DE JESUS COSTA e de GIVANETE ALICE DA CONCEIÇÃO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE MARCELINO SILVA DE MELO e ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em Garanhuns - PE, aos 13/08/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ISMAEL QUIRINO DE MELO e de JANE LUCIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Garanhuns - PE, aos 28/08/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GENECÍ DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO ALVES BARBOSA  e SANDRA APARECIDA DE PAULA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, corretor de seguros , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/01/1981, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO ALVES BARBOSA  e de MARINALVA SOUZA DA SILVA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, corrretor de seguros , nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, aos 
29/06/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VICENTE DE PAULA  e de MARIA DAS MERCES 
SANTIAGO DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAIMUNDO CLEMENTE BISPO e CLAUDETE CONCEIÇÃO DIAS BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Alagoinhas - BA, aos 25/06/1953, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLEMENTE BISPO e de ANTONIA GERMANA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 04/08/1967, residente em 
DIADEMA - SP, filho de BENEDITO DIAS e de DIRCE ALVES GOMES DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE BISPO BOMFIM e NATALIANA DE SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, pintor industrial, nascido em Diadema - SP, aos 06/07/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de CRISPIM DOS SANTOS BOMFIM e de JACI BISPO BOMFIM; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, diretora empresarial, nascido em Vitoria de Santo Antão - PE, aos 21/03/1986, residente 
em Diadema - SP, filho de SEVERINO MATIAS DA SILVA FILHO e de VERALUCIA LINO DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉDER CAETANO e ALEKSANDRA DA SILVA VIANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
auxiliar de trafego, nascido em São Pedro dos Ferros - MG, aos 05/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO CAETANO FILHO e de MARIA DA CONCEIÇÃO CAETANO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em São Pedro dos Ferros - MG, aos 21/02/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARCELINO VIANA e de MARIA APARECIDA GREGORIO VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILIAM VIEIRA SIMÕES e RAYANNE PATRICIA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, entregador, nascido em VIRGOLÂNDIA - MG, aos 09/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WDSON VIEIRA SIMÕES e de MARIA LUZINETE SIMÕES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em NOVA ERA - MG, aos 13/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROGERIO GERALDO PEREIRA e de MARIA APARECIDA ELIAS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS NUNES e PÂMELLA SOUZA BRASIL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
em eletrotécnica, nascido em Diadema - SP, aos 24/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ERIVELTON 
APARECIDO NUNES e de NELI LARANJEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer de 
moda, nascido em Diadema - SP, aos 28/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDENI 
MENDES BRASIL e de ILZA ALMEIDA DE SOUZA BRASIL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELVIS AFONSO SOARES DA SILVA e DELTA MARIA FERNANDES MACHADO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, lombador, nascido em Surubim - PE, aos 06/08/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES DA SILVA e de JOSEFA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em Vitória do Mearim - MA, aos 16/01/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARTINHO VIRGE MACHADO e de MARIA DAS MERCEDES 
FERNANDES MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVAN HELENO ORONCIO DA SILVA e MARIA RITA LUZIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pedreiro, nascido em Itaquitinga - PE, aos 29/06/1968, residente em Diadema - SP, filho de HELENO 
ORONCIO DA SILVA e de SEVERINA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 25/04/1971, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM 
LUZIA e de ANELINA DORNELAS LUZIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN RICELI BARROS XAVIER e DAIANE SOUZA SÁ TELES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 10/05/1992, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO FARIAS XAVIER e de MARIA APARECIDA DE BARROS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/04/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCELINO DE SOUZA SÁ TELES e de VALDELICE DE CASTRO SOUZA SÁ TELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO DO NASCIMENTO NUNES e GABRIELA COSTA BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarrregado administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/01/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDEMIR FRANCISCO NUNES e de MICAS SILVESTRE DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em JABOATÃO DOS GUARARAPES - 
PE, aos 28/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GIVANILDO BEZERRA DA SILVA e de ANDREIA 
CRISTINA CRISOSTOMO DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUÍS ALONSO BERBEL e LUCIANE MACIEL BRUNO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, diretor executivo, nascido em São Paulo - SP, aos 07/03/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de DAVID ALONSO BERBEL NETO e de EDNA APARECIDA BERBEL; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, jornalista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/07/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO BRUNO e de GERALDA JOSÉ MACIEL BRUNO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO AMORIM MATOS e JUCILENE PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motoboy, nascido em Jequié - BA, aos 23/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DOMINGOS DE JESUS MATOS  e de ELIENE AMORIM MATOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Feira de Santana - BA, aos 05/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROQUE PAULO DE SOUZA e de MARIA HELENA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO INÁCIO DE SANTANA e NAILDE ARAÚJO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em Arapiraca - AL, aos 23/09/1987, residente em São Paulo 
- SP, filho de LUIS CARLOS DE SANTANA e de LUCIENE INÁCIO DE SANTANA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Rio Pardo de Minas - MG, aos 25/09/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO ARAÚJO DE SOUZA e de AMELINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO MASAMI DE SOUSA KIMOTO e BRUNA NOVAIS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, assistente técnico, nascido em MAUÁ - SP, aos 14/06/1989, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de ISNALDO MASAMI KIMOTO e de ADENILSA SANTOS DE SOUSA KIMOTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente fiscal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 03/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO FERREIRA DA SILVA e de MARIA IRENE 
NOVAIS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO MATIAS DOS SANTOS e CAMILA DANDARA MAGALHÃES DA MOTA NEIVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em BRASILIA - DF, aos 06/02/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCA MATIAS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em CORRENTINA - BA, aos 23/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FELIX DE SOUZA NEIVA e de LUCINETE MAGALHÃES DA MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALTER BARBOSA DE JESUS e CLAUDENICE NERY DE MACÊDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, encanador, nascido em Planaltina - GO, aos 14/02/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LEÔNCIO BARBOSA e de ESMERINDA MARIA DE JESUS SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de vigilância e saúde, nascido em Coração de Maria - BA, aos 01/08/1977, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ARISTOCLES NERY DE MACÊDO e de CLAUDEMIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN DE SOUZA FERREIRA e IRACEMA CAROLINE RIBEIRO ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 13/08/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADELMO DA SILVA FERREIRA e de MARIA DE LOURDES FERREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Penedo - AL, aos 
27/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SANEVO JOSÉ DA ROCHA e de MARIA JOSÉ RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
STEPHANIE DE MORAIS PAFUME e THAIS COSTA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, policial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1994, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de LUIS CLAUDIO PAFUME e de ANDREIA CRISTINA DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, projetista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/12/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO DA CONCEIÇÃO e de MARIA MOREIRA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VITOR SANTIAGO MARCELINO e BRENDA CARLA MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico de refrigeração e climatização, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO MARCELINO e de MARCIA APARECIDA 
SANTIAGO MARCELINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente adminstrativo, nascido 
em Pedra Branca - CE, aos 02/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO MOREIRA DA SILVA 
e de TEREZINHA MENDES DE SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALMIR DAMASCENO DE BRITO e ELIOSMARA JEOVANA SILVA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado, nascido em Salvador - BA, aos 22/01/1969, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO ALVES DE BRITO e de MARIA DAMASCENO DE BRITO; e a pretendente:  
nacionalidade  brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Salvador - BA, aos 27/05/1980, residente 
em Diadema - SP, filho de EVERALDO DA CONCEIÇÃO e de ELIAN JORGETE OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO ANTONIO ASSUNÇÃO FARIAS e INGRID ÉLLEN MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de TI, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
29/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE FARIAS e de ARLEIDE TORRES DE 
ASSUNÇÃO FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 22/01/2001, residente em Diadema - SP, filho de DOMICIO JOSÉ DA SILVA e de JOSEFA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO SILVA DOS SANTOS e DANIELE BARBOSA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDGARD DOS SANTOS FILHO e de JULIANA APARECIDA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS e de MARIA CREUSA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARLON DA SILVA SANTANA e SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Pintor, nascido em Ipiaú - BA, aos 13/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
JERÔNIMO SANTANA e de JULIA MARIA DA SILVA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Do lar, nascido em Irecê - BA, aos 28/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FELICIANO 
PEREIRA DE ALMEIDA e de TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLAVIO ADRIANO SILVA e SAMIRA MARIA RODRIGUES SOBRINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico em eletronica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/11/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e de GERALDA MADALENA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 06/01/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MALAQUIAS SOBRINHO e de LAURITA RODRIGUES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO DE ALMEIDA SILVA e ALUSKA MAGNA MARTINS OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Instrutor de treinamento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/12/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EUGENIO BENTO DA SILVA e de NEUZA MARIA DE ALMEIDA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Professora, nascido em Limoeiro do Norte - CE, aos 
19/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de AURELIANO LUCIO DE OLIVEIRA e de FÁTIMA GLEIDE 
RODRIGUES MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN DOS SANTOS ALVES e ANANDA MARIA NEVES CANTON, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comprador, nascido em São Paulo - SP, aos 17/07/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ VALDECI ALVES e de JUELY EVANGELISTA DOS SANTOS ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 31/05/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de APARECIDO CANTON e de MARIA EUNICE NEVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA e DIANA SOUZA DE CASTRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarifado, nascido em Diadema - SP, aos 30/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALFRIDO VITALINO DE OLIVEIRA e de REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 25/05/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL SOARES DE CASTRO e de MARIA EDINALVA PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EUSTÁQUIO CAIQUE DA SILVA SOAMA e JULIANA ALMEIDA GOMES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, Eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PERCIVAL SAMUEL SOAMA e de MARIA CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Veterinária, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCO AURELIO GOMES DE SOUSA e de IVANA VIEIRA DE ALMEIDA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e CLESIA DE JESUS CARVALHO , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , divorciado, encarregado administrativo , nascido em HELIOPOLIS -BA , aos 10/08/1980, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RIVANDO ALVES DE OLIVEIRA e de TEREZINHA CLARA DE OLIVEIRA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em RIBEIRA DO AMPARO - BA, aos 
11/02/1986, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO FERREIRA DE CARVALHO FILHO  e de NADILZA 
CAETANJO DE JESUS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR MANOEL NUNES PEREIRA e INGRID VITÓRIA DE SOUZA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/02/2001, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de ALEXANDRE NUNES PEREIRA e de 
FLÁVIA NAGASAWA NUNES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em Diadema - SP, aos 22/12/2002, residente em Diadema - SP, filho de VANDERLEI DE SOUZA GONÇALVES 
e de GISELE LUCAS COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PABLO HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS e GABRIELLY CRISTINE LEITE CASTRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, conferente de carga, nascido em Diadema - SP, aos 05/05/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO SAMPAIO DE JESUS e de PATRICIA RODRIGUES CRUZ DE 
JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, DO LAR, nascido em Diadema - SP, aos 05/03/2003, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS EDUARDO DE JESUS CASTRO e de JANAINA BRANDÃO 
LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON LEITE SANTANA e ROSEMEIRE FERREIRA LIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico de refrigeração, nascido em Milagres - CE, aos 08/05/1984, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO LEITE SANTANA e de MARIA DO CARMO FERREIRA DE ANDRADE 
SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
23/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES DOS SANTOS e de ROSANGELA 
FERREIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  27  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADAM MARTIN VERARDI e KARINA DE LIMA CASTANHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/06/1985, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO CARLOS VERARDI e de TÂNIA CRESPO MARTIN VERARDI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, propagandista medica, nascido em MAUÁ - SP, aos 14/06/1987, residente em 
Mauá - SP, filho de GILBERTO GOMES CASTANHO e de MARLI BARBOSA DE LIMA CASTANHO; 
 
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,  27  de julho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


