
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4804- São Paulo, Terça- feira,  28 de setembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO DE OLIVEIRA e LUCIANA APARECIDA ARCHANJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, mecânico de manutenção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/09/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO JACINTO DE OLIVEIRA  e de SEBASTIANA DIAS DA 
SILVA OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de laboratório, nascido em 
Diadema - SP, aos 26/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO ARCHANJO e 
de CARMEN DE JESUS ARCHANJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM DE BARROS MELO e ROSILENE BARBOSA DA SILVA CAMPOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Palmares - PE, aos 18/09/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARINALDO DE MELO e de SONIA MARIA BARROS DE MELO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Catende - PE, aos 30/06/1985, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CÍCERO DA SILVA CAMPOS e de ISABEL MAURÍCIO BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO TADEU PEREZ e RAFAELA MARIA DE NOVAES CATISTE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, divorciado, auxiliar de logistica, nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GILMAR PEREZ e de SONIA MARIA DE MENDONÇA PEREZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 30/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PEDRO RICARDO CATISTE e de ADEILDA MARIA DE NOVAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS PEREIRA DA SILVA e RENATA MATIAS MARCELINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Diadema - SP, aos 08/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALOISIO DE SOUZA DA SILVA e de FABIANA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 02/05/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de REINALDO MOURA MARCELINO e de JACI MATIAS DOS SANTOS MARCELINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO DE PAULA e KARINA SOARES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 25/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
RIBEIRO DE PAULA e de JACI MARIA DE PAULA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisora, nascido em Brazlândia-DF, aos 27/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDA 
SOARES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTÔNIO RUFINO SOBRINHO e LUCY CORREIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 

comerciante, nascido em Pereiro - CE, aos 04/05/1964, residente em Maurilândia - GO, filho de FRANCISCO 
RUFINO DE LIMA e de MARGARIDA DIAS DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentada, nascido em Itanhem - BA, aos 17/04/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de FLORIANO 
ALVES CORREIA e de LAURA FERREIRA CORREIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMMANUEL BATISTA JUNIOR e VALDIRENE TELES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Barbacena - MG, aos 20/04/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL BATISTA NETO e de PERPETUA MARIA CIMINO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Teófilo Otoni - MG, aos 04/04/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN MATHEUS DE MORAIS e DEUZELINE DA SILVA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Santo André - SP, aos 29/04/2001, residente em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, filho de ADRIANA APARECIDA DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manicure, nascido em Francinópolis - PI, aos 05/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RICARDO SOARES DA SILVA NETO e de DEUSANIR DE JESUS DA SILVA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGINALDO DAS GRAÇAS BORGES e SARA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, padeiro, nascido em Diadema - SP, aos 22/12/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NELSON DAS GRAÇAS BORGES e de MARIA VALDELICE NASCIMENTO 
BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Vertentes - PE, aos 
03/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SIDINEI SEVERINO DA SILVA e de MARIA APARECIDA 
ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS HENRIQUE FERREIRA SERAFIM e MELISSA OLIVEIRA SILVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em nutrição, nascido em BELO HORIZONTE - MG, aos 11/04/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ONÉSIMO SERAFIM e de ALESSANDRA FERREIRA SERAFIM; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/07/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALDO SILVEIRA e de ELISABETE DE OLIVEIRA SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON ALVES DA SILVA e FRANCILENE DE SOUSA FRAZÃO VIEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Água Branca - PI, aos 14/02/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ESMERALDINO GONÇALVES DA SILVA e de FRANCISCA ALVES DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Demerval Lobão - PI, aos 
09/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SOUSA VIEIRA e de JOANA DE SOUSA 
FRAZÃO VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JESSÉ FERREIRA DE SOUZA e BEATRIZ ARAUJO BORGES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista de dados, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/09/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ JOAO DE SOUZA e de MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, instrumentadora cirurgica, nascido em SUZANO - SP, aos 05/12/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON LUIZ BORGES e de MARIA DO CARMO DA SILVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO FERNANDES MOTA e ELIANA FATIMA VON PUTTKAMMER VIEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 11/07/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERNANDES MOTA NETO e de CLEIDE CAVALCANTE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentada, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO VON PUTTKAMMER e de NORMA VON PUTTKAMMER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL LIMA DE SOUSA e LARISSA CRISTINA MESSIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, especialista de sistemas, nascido em Santo André - SP, aos 27/08/1993, residente em Diadema - 
SP, filho de ALUIZIO FELIX DE SOUSA e de MARIA DE FATIMA DE LIMA SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em Diadema - SP, aos 
04/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de SUELI APARECIDA MESSIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO FABRICIO DA SILVA  e CÍNTIA DE SOUZA QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , divorciado, auxiliar de produção ], nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 13/03/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO FABRICICIO DA SILVA NETO  e de MERCEDES MARIA BARBOSA DA 
SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , recepcionista , nascido em Diadema - SP, aos 15/06/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de TADEU DE SOUZA QUEIROZ e de CELIA REGINA PEDROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO DE SARRO e LETÍCIA FERREIRA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ CARLOS DE SARRO e de IVANI DE JESUS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, aos 18/01/2003, residente em Diadema - SP, filho de FLAVIO 
DA SILVA FERNANDES e de PRISCILA CARLA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS DA SILVA SATURNINO TOBIAS e CAMILA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Escada - PE, aos 17/11/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de VALDEMIR DA SILVA TOBIAS e de ADRIENE DA SILVA SATURNINO TOBIAS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ANTONIO DA SILVA e de MARIA CREUZA FERREIRA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ROMILLSON ALVES FERREIRA e ANTONIA EDNA PEREIRA VITORIANO, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo pleno, nascido em Independência - 
CE, aos 12/08/1992, residente em Diadema - SP, filho de EDMILSON FERREIRA DA SILVA e de MARIA 
IVONETE ALVES DE ARAÚJO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Pedra Branca - CE, aos 28/05/1991, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GONÇALVES 
VITORIANO e de ANTONIA MARTINS PEREIRA VITORIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NASSER AHMAD EL FAKIH e CRISTINA SANTOS ANTUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, comerciante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/11/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AHMAD MOHAMAD NASREDDINE FAKIH e de HELUI SALEM FAKIH; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
12/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR FRANCISCO ANTUNES e de SOLANGE 
CRISTINA SANTOS ANTUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE DE ASSIS MORETTE e CAMILA PEREIRA BALBINO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor técnico , nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1999, residente 
em Diadema - SP, filho de SÉRGIO LUÍS MORETTE  e de ANGELA DO CARMO DE ASSIS MORETTE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/2002, 
residente em Diadema - SP, filho de EDINALDO BALBINO DE OLIVEIRA e de MARIA DE FATIMA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁGNO LINDAEL ESTEVAM DA SILVA e SUÉLLEN DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Recife - PE, aos 19/10/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MACIEL JOSÉ DA SILVA e de MARIA LUCIENE ESTEVAM DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Santo André - SP, aos 05/09/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINERES PAJEU DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATHÁLIA DE CARVALHO GOMES e KATHARINE TEIXEIRA VALENTIM DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteta, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/08/1990, residente em São 
Paulo - SP, filho de ANTONIO DO CARMO GOMES e de MARLU MARQUES CARVALHO GOMES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 15/06/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO VALENTIM DA SILVA e de MARIA LIZIETI FERREIRA BISPO 
TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARLON DOS SANTOS SILVA e SARA JÚLIA FEITOZA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, repositor, nascido em POÇÕES - BA, aos 18/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MIGUEL FERNANDES SILVA e de NORLENE BATISTA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, opradora de caixa, nascido em Santo André - SP, aos 11/01/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ELIAS DE SANTANA SOUZA e de SONIA MARIA FEITOZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



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

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de APARECIDO DIAS DOS SANTOS e de MARIA MARVINA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS e de MARIA FELINTO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO JUVENAL DE SOUZA e BEATRIZ MATIAS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, gari, nascido em Diadema - SP, aos 08/04/1979, residente em Diadema - SP, filho de 
JOÃO LUIZ DE SOUZA MARTINS e de MARIA DAS GRAÇAS JUVENAL; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, faxineira, nascido em Diadema - SP, aos 27/09/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de BENJAMIM MATIAS DE OLIVEIRA e de CELESTE RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEROS SALES SILVA e MAÍRA FERREIRA AMÉRICO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, operador de loja, nascido em Diadema - SP, aos 30/11/1997, residente em Diadema - SP, filho de 
DIOCLECIO LUCIO DA SILVA FILHO e de KATIA SALES DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente técnica , nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de IRAILDO NASCIMENTO AMÉRICO e de MARLUCIA FERREIRA AMÉRICO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO XAVIER FAGUNDES e MÁRCIA RAFAÉLA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Soldador, nascido em Portalegre - RN, aos 08/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO DIMAS FAGUNDES e de RAIMUNDA CEZINEIDE FERNANDES FAGUNDES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Cuidadora, nascido em Portalegre - RN, aos 26/03/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA e de MARIA DE FATIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HUMBERTO DE ABREU NEIVA e JOYCE PAIVA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, gerente de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GENARIO DE ABREU NEIVA FILHO e de MARILETE MARIA NEIVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em Diadema - SP, aos 30/04/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ SERGIO DE ARAUJO e de MARIA LUCINALDA DE PAIVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEWERTON IZIDORIO SILVA e AMANDA CRISTINA FONTES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO SILVESTRE SILVA e de IRACI DE FATIMA IZIDORIA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, escriturária, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAB DE SOUSA FONTES e de MARIA DO SOCORRO MIGUEL FONTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM OLIVEIRA CARMINO e BEATRIZ BALBINO GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de projeto, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/2000, residente em Diadema - SP, 
filho de GILBERTO CARMINO SILVA e de MARLUCE GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 01/07/1999, residente em Diadema - 
SP, filho de ROBERVAL LEITE GOMES e de HELAINE BALBINO DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL CORDEIRO ESPINDOLO e CLARISSA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, gerente de eventos, nascido em São Paulo - SP, aos 29/09/1983, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PEDRO JOSÉ APARECIDO ESPINDOLO e de MARILDA GALETTI CORDEIRO ESPINDOLO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnóloga oftalmica, nascido em São Paulo - SP, aos 
15/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO RENAN BARBOSA SILVA e de MARIA DE 
FATIMA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

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

brasileira, divorciado, motorista, nascido em RECIFE - PE, aos 19/01/1978, residente em Salto - SP, filho de 
WALTER JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA REGINA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, comerciante, nascido em LIMOEIRO - PE, aos 02/04/1973, residente em Diadema - SP, 
filho de SEVERINO JOSÉ DA SILVA e de TEREZINHA CABRAL DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DIÊGO GOMES MACENA e NÚBIA SANTOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, auxiliar de produção, nascido em UMARI - CE, aos 30/10/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GERCIMAR GOMES DOS SANTOS e de MARIA GONÇALVES MACENA GOMES DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SALVADOR - BA, aos 
18/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DE SOUZA e de LUCINALVA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO LOURENÇO DOS SANTOS e MARIA IVANEIDE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Santo Inácio - PR, aos 12/11/1981, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSE LOURENÇO DOS SANTOS e de JULIA MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, nascido em Senador Pompeu - CE, aos 
03/02/1981, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARCELO OLIVEIRA DA SILVA e de FRANCINETE 
FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO BORGES NETO e VANESSA SOUZA CAJUI LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autonomo, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 07/01/1985, residente em Diadema - SP, filho 
de DENIS BORGES e de IONE PACHECO DOS SANTOS BORGES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1985, residente em Diadema - 
SP, filho de GUTEMBERG CAJUI LIMA e de MARLENE SOUZA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ GUILHERME DE OLIVEIRA CRUZ e CAROLINE PESSOA GOMES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Piripiri - PI, aos 22/12/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA CRUZ e de VANUSA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 23/02/1995, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CARLOS JOSÉ GOMES e de ANDREIA APARECIDA PESSOA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

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

brasileira, solteiro, pintor, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCOS LOURENÇO DA SILVA e de MARGARETE APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 29/06/2004, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GIVALDO GRANJEIRO DOS SANTOS e de VANESSA LIMA DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO AVERARDO ARAUJO DE OLIVEIRA e GILDERLÂNIA ARAUJO DE MATOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, maquinista, nascido em CEDRO - CE, aos 22/02/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA e de MARIA ARAUJO DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, domestica, nascido em CEDRO - CE, aos 
07/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CRISPIM DE MATOS e de JOSEFA ARAUJO DE 
MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERNANDES LEITE e GEOVANA VICENTE ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLAUDIO DE SOUSA LEITE e de ROSIANE FERNANDES LEITE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDECI DA ROSA e de LOURDES PADILHA VICENTE DA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANTE CHRISTE RODRIGUES e CAMILA APARECIDA LAMBSTAIN, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/09/1978, residente em Diadema - SP, 
filho de MARTINHO RODRIGUES e de DALVA CHRISTE RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenadora pedagogica, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 14/04/1981, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE LUIZ LAMBSTAIN e de MARIA APARECIDA LAMBSTAIN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALBERTO DA SILVA e SULENIR VIEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, soldador, nascido em Diadema - SP, aos 09/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ALBERTO DA SILVA e de GIZELDA CAVALCANTI DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Pedra Branca - CE, aos 17/12/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA e de MARIA VIEIRA NETA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO DOS ANJOS SILVA e SIBELE APARECIDA FERREIRA ISIDIO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro, solteiro, instalador de piso , nascido em Diadema - SP, aos 05/09/1983, residente em 
Diadema - SP, filho de GERSON PEREIRA DA SILVA e de ARILZA MARIA DOS ANJOS SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, do lar , nascido em São Paulo - SP, aos 09/09/1982, residente 
em Diadema - SP, filho de GERALDO APARECIDO ISIDIO e de MARIA APARECIDA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGELO JOAO ARAYA CORUJO e SARA SALLES TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

portuguesa, solteiro, autonomo, nascido em Chile, aos 01/06/1985, residente em Diadema - SP, filho de 
RICARDO ALBERTO ARAYA RAMOS e de MARIA ADELAIDE CORUJO CATARINO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/02/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de GERALDO TEIXEIRA e de ANA FRANCISCA SALLES TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORDAN MICHEL CARVALHO DE OLIVEIRA e JÉSSICA COSTA CAVALCANTE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/05/1991, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de BENIGNO ALTINO DE OLIVEIRA e de VALUCIA 
CARVALHO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de vendas, nascido 
em Diadema - SP, aos 15/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCINALDO CAVALCANTE 
LUCAS e de ZILMA COSTA CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDÉSIO JUSTINO ALVES e MARIA SILVIA RODRIGUES SALUSTIANO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, nascido em PALMARES - PE, aos 13/06/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GENIVAL JUSTINO ALVES e de ALIÉTE MARIA SILVA ALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente de asseio, nascido em PALMARES - PE, aos 24/05/1977, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARIA VENIL RODRIGUES SALUSTIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO PAIVA DO NASCIMENTO e ANA PAULA BRAZ AMORIM, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 10/05/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REIS DO NASCIMENTO e de FRANCISCA ALVES PAIVA DO NASCIMENTO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BRAZ AMORIM e de FABIANA FEITOSA BRAZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS DANIEL SILVA e LUZINETE DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/05/2000, residente em Diadema - SP, filho de SUELY 
SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/03/2005, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO DA SILVA SANTOS e de CREUZA 
PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON SANTANA E SILVA e DANIELA DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/10/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO DE ASSIS E SILVA e de MAURICIA RIBEIRO DE SANTANA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de loja, nascido em Diadema - SP, aos 24/08/2000, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSUÉ DE SANTANA OLIVEIRA e de BETANIA MARIA MARCELINO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DO PRADO e NATHALIE BARBOSA COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, assistente fiscal, nascido em Santo André - SP, aos 14/12/1997, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ CARLOS DO PRADO e de WALKYRIA GEROTTO DE BRITO PRADO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 01/05/1997, residente em São Paulo - 
SP, filho de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA COELHO e de VERONILDA LOURENÇO BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MILTON NASCIMENTO CARVALHO e MARIA MAYARA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Nova Canaã - BA, aos 12/05/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de ALMIRO CAETANO CARVALHO e de IRENI LIBARINA NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Ipaporanga - CE, aos 13/03/1992, residente em São 
Paulo - SP, filho de LOURISVAL NONATO DE SOUSA e de EVA BEZERRA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS CARVALHO ANANIAS e THALITA CAROLINA DA SILVA DOS ANJOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/01/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO EDUARDO ANANIAS e de PRISCILA APARECIDA 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 17/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS ANJOS e de 
ANGELA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ROBERTO AZARA e MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Cristais - MG, aos 18/11/1951, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAQUIM FERREIRA DE AZARA e de MARIA APARECIDA DE AZARA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Japoatã - SE, aos 24/12/1956, residente em DIADEMA 
- SP, filho de APOLINÁRIO FERREIRA DA SILVA e de RITA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERT TAWAN NASCIMENTO e NAYRA  PEREIRA GRILLO PRADELLA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante geral , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/07/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JACKSON FRANÇA DO NASCIMENTO e de GIZELE CARVALHO DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
31/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ARLINDO GRILLO PRADELLA  e de MARIA ROSANGELA 
PEREIRA PRADELLA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO RENAN DE SOUSA e ALINE CRISTIANE DOS SANTOS MENDONÇA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALUISIO FRASÃO DE SOUSA e de LEILA MARIA HERNANDEZ BERLANGON DE 
SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em TREMEMBÉ - SP, aos 
17/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARCOS ARRUDA MENDONÇA e de MARGARIDA 
MARIA DOS SANTOS MENDONÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO ROSA RODRIGUES e JUSCILANIA NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/10/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ROSA RODRIGUES e de MARIA JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, microempreendedora, nascido em APORÁ - BA, aos 
05/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RAUL JOSÉ DOS SANTOS e de JOSEFA NASCIMENTO 
OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ALBERTO DA SILVA e ANA PAULA ALVES SILVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ ROBERTO DA SILVA e de ROSELI CAMILO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professora, nascido em São Paulo - SP, aos 26/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRES DA 
SILVEIRA e de MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JERRY VIEIRA ARAUJO e LETICIA MENDES RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, ferramenteiro, nascido em Poranga - CE, aos 09/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDEMAR VIEIRA SOBRINHO e de LUIZA ARAUJO VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em TERESINA - PI, aos 05/02/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
ERISVALDO RODRIGUES LIMA e de ELISÂNGELA MENDES COSTA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL NOVAIS BIBIANO DA SILVA e KEISY ELIEN RODRIGUES ARAUJO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/09/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI BIBIANO DA SILVA e de KATIA NOVAIS BIBIANO DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GILSON DE ARAUJO AMORIM e de FABIANA SANTIAGO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS AGUIAR JATOBÁ e TAIANY REGIS ALVES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, arquiteto, nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1992, residente em São Paulo - SP, filho 
de PROSPERO JOSE VASCONCELOS JATOBÁ e de ALZIRA AGUIAR JATOBÁ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de contas médicas, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 
23/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RUI ALVES DE OLIVEIRA e de ROSANGELA ALVES DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



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

brasileira, solteiro, coordenador de projetos, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA LIMA e de MARIA ONEIDE PEREIRA LIMA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de vendas, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
21/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA e de MARIA DO SOCORRO 
PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA e DANIELE TALITA SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo - SP, aos 
21/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA e de EVANE FERNANDES 
FONTES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido em São 
Caetano do Sul - SP, aos 06/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de DONISETE RODRIGUES DA 
SILVA e de MARIA ANUNCIADA SOUZA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANE SATELES SILVA e IVANETE BATISTA NOGUEIRA CUTALO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador, nascido em Boquira - BA, aos 25/10/1985, residente em Diadema 
- SP, filho de JOÃO CARLOS DA SILVA e de MARIA MAGALHÃES DE SATELES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, professora, nascido em Macaúbas - BA, aos 01/06/1976, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO BERNARDO NOGUEIRA e de MARIA BATISTA SOBRINHO NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FHELIPE JORDÃO DE ASSIS e VERÔNICA ZAMPIERI DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/09/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JORGE TADEU JORDÃO DE ASSIS e de CLODEMIRA BEZERRA DE ASSIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
29/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO e de ANDREZA DE 
CASTRO ZAMPIERI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MISAEL DE BRITO COSTA e LUANA BEZERRA FERNANDES , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, op.de maquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 05/03/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO DOS SANTOS COSTA e de ALDENICE DE BRITO COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, assistente social , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
12/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIA TIETA BEZERRA  FERNANDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO TUCCI GONÇALVES e SIZELE RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Analista comercial, nascido em Mirassol - SP, aos 25/01/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JONAS AMBROSIO GONÇALVES e de ELISABETE VANIR TUCCI AMBROSIO GONÇALVES; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Nutricionista, nascido em São Paulo,, aos 21/06/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS e de APARECIDA BELOTO 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO DA SILVA PINTO MENEZES e LÍVIA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/06/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO MENEZES DE OLIVEIRA e de ANA LÚCIA DA SILVA PINTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
13/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM MENDES SILVA e de LIDIA SILVA 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDGAR NERY DE SENA e BELQUES MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, porteiro, nascido em Água Branca - PI, aos 01/08/1965, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ NERY DE SENA e de MARIA DO CARMO SENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentada, nascido em Caruaru - PE, aos 16/06/1958, residente em Diadema - SP, filho de 
MANOEL GERÔNIMO DOS SANTOS e de MARIA JOAQUINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DILTON DE JESUS e MICHELY DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, montador de andaime, nascido em Conceição do Coité - BA, aos 23/11/1969, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLITO DE JESUS e de MARIA RUTH DE JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Igarassu - PE, aos 21/06/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ FELIPE DE SOUZA e de MARIA BERNADETE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO BARELLA e ELAINE AMORIM DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, programador de sistemas, nascido em Santo André - SP, aos 20/02/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GETÚLIO BARELLA e de EDINALVA BARBOSA RIBEIRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 23/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE VICENTE DE OLIVEIRA e de JOSEANE 
FRANCISCA DE AMORIM OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE NOGUEIRA ARAUJO e PRISCILA RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, pintor , nascido em DIADEMA - SP, aos 21/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO e de KATIA MARIA NOGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasilera, 
solteiro, manicure , nascido em Diadema - SP, aos 29/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCIO ROGERIO DA SILVA e de CLEONILDA RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO DAVID PUCCINI OCANHA e CINTHYA SOUSA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, engenheiro mecanico, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO OCANHA e de ANA MARIA PUCCINI OCANHA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, Fisioterapeuta, nascido em Mogi das Cruzes - SP, aos 14/10/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ZULDEMIR FERREIRA GOMES e de MARIA ELVIRA SOUSA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERT ARAUJO FRANCISCO e PENÉLOPE VELOSO SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1996, residente em Diadema - 
SP, filho de ISMAEL DE BRITO FRANCISCO e de CLEIDE GALVÃO ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 28/01/2003, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROMUALDO DA SILVA SOARES e de PATRÍCIA VELOSO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER MENDES SOUZA e KAMILA VIEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, projetista de produtos, nascido em São Paulo - SP, aos 20/11/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO CONCEIÇÃO DE SOUZA e de JOSEFA HILDA MENDES VARJÃO SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Geraldo - MG, aos 
10/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PAULINO SILVA e de SANDRA 
MARGARETH VIEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA JESUS e PALOMA FELICIANO DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/03/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DE JESUS e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
18/03/1997, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL VALENTIM DA SILVA e de MARLENE GENALVA 
FELICIANO VALENTIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVERINO DA SILVA SANTOS JÚNIOR e PALOMA BISPO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/08/1999, residente 
em Diadema - SP, filho de SEVERINO DA SILVA SANTOS e de CREUZA PEREIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/06/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de EDNALDO SANTOS e de MARIA DO SOCORRO BISPO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI JOSÉ NASCIMENTO e SANDRA CRISTINA MARTINES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, viúvo, auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - SP, aos 21/10/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ANTONIO NASCIMENTO e de MARIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 30/08/1978, residente em SÃO PAULO - SP, filho de SEBASTIÃO MARTINES DOS SANTOS 
e de CORMARIA LUCIA FORTUNATO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ GUSTAVO BARROS NORBERTO MELO e KEYLA CRISTINA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Administrador, nascido em Diadema - SP, aos 31/03/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROBERTO ALVES MELO e de ANELAIDE DE BARROS NORBERTO MELO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Advogada, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/11/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS HENRIQUE SILVA e de LÉA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO YUJI OGATA  e ÉRICA BOTELHO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

solteiro, funcionário público , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/07/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LAURO SADAO OGATA  e de TIEKO TORRITANI OGATA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, auxiliar administrativo , nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 25/07/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL MIGUEL DE ARAUJO e de CLARICE BOTELHO MORAIS DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VITOR DA SILVA ALVES e BRUNA CRISTINA DE MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Assistente de montagem, nascido em São Paulo - SP, aos 19/08/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA e de LUCIANA MORAES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar Administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
15/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATA CRISTINA DE MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAIMUNDO DE MACEDO NETO e SONIA MARIA DA MATA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, viúvo, instrusor de reciclagem, nascido em Santa Filomena, Mun. Ouricuri - PE, aos 13/11/1956, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA SANTINHA DE MACEDO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Ouricuri - PE, aos 20/04/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ENEDINA ALVES DA MATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUÍS GUILHERME DE SOUZA E SILVA e NAYARA RENATA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 13/03/1992, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO AMARO DA SILVA NETO e de KATIA ISLEINY DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, gerente de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO e de FRANCISCA 
FRANCINETE DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

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

brasileira, solteiro, tecnico de informatica, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/09/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de ELOINA BARRETTO E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/08/1989, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCOS AURELIO DE LIMA PEREIRA e de LAISA XAVIER DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON DA COSTA CARNEIRO e SHIRLEY ARAUJO DE PAULA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Comprador, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PERPETUO CARNEIRO e de MARIA DO CARMO DA COSTA CARNEIRO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Técnica em enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 
13/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO FRANCISCO DE PAULA e de MARIA DE 
OLIVEIRA ARAUJO DE PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE DIOGO SILVA DE JESUS SANTANA e TAINÁ DE JESUS SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, soldado, nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/2000, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSE DIJALMA DE JESUS SANTANA e de MARIA JOSE DA SILVA LEITE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/2002, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ VILSON DE JESUS SILVA e de VALQUIRIA SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 28 de  setembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS ANTONIO DA SILVA e MARIA IRIS RODRIGUES DE SANTANA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vidraceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 05/01/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WESLEY ANTONIO DA SILVA e de SANDRA GRACIANO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 
25/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ISRAEL GOMES DE SANTANA e de ELIZANJELA 
RODRIGUES DA SILVA; 
 
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, 28 de  setembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


