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Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4822 - São Paulo, Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021 

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

NUNO DAVID DA SILVA MARTINS e NEIDIANE RODRIGUES DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade portuguesa, divorciado, gerente de contas, nascido em Lisboa, 
Portugal, aos 19/12/1980, residente em Diadema - SP, filho de JORGE MANUEL ALVES 
MARTINS e de ANA PAULA PROENÇA DA SILVA MARTINS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, líder operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/08/1983, residente em Diadema - SP, filho de NEIDES RODRIGUES DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

JOÃO VICTOR SANTOS NUNES e THALIA SUYANE FERREIRA DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, chapeiro, nascido em Santo André - SP, aos 
15/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de HONORIO PEREIRA NUNES e de 
ALCIONE DOS SANTOS ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
APARECIDO CAMILO DE LIMA e de MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 

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

RAPHAEL DIAS SILVA e MICHELLE ALEXANDRE DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, policial militar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 23/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS JOSÉ DA SILVA e de 
MARTA DIAS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de viagens, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de RAFAEL 
HILARIO DIAS e de ALENDINA ALEXANDRE DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

GABRIEL BATISTA FERREIRA DA SILVA e AMANDA YUKIMI HANDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
16/04/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO BATISTA DA SILVA e de 
LUCIMARA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de atendimento sac, nascido em Diadema - SP, aos 14/02/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARMANDO YUKISHIQUE HANDA e de TIEKO AYABE HANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

MARCOS BOMFIM DA ANUNCIAÇÃO e ROSILENE FERREIRA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, garçom, nascido em Rio Real - BA, aos 
19/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL BOMFIM DA ANUNCIAÇÃO e 
de NÚBIA BEATRIZ DA ANUNCIAÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em Itanhomi - MG, aos 04/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ GERALDO DA SILVA e de ROSALINA LUIZA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 

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

JOSÉ ROBERTO ANGELO e MARILU JESUS SANTOS DE CAMARGO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, médico clínico, nascido em Volta 
Redonda - RJ, aos 14/10/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANGELO e de 
MARIA PAULINA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, copeira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/10/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MATIAS DOS 
SANTOS e de OLIVIA DE JESUS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

MATEUS LIMA ARAUJO e MIKAELLY GOMES PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/01/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARAUJO e de MARIA DIAS DE SOUZA LIMA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em 
ITAPECERICA DA SERRA - SP, aos 09/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUCIANO GOMES NERIS e de FLAVIANE ROSY DE ARAUJO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS e ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajulejista, nascido em Valença - BA, aos 
28/01/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS e de 
JACINTA TUVÍ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
confeiteira, nascido em Valença - BA, aos 10/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS e de ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ALEX SANDRO RODRIGUES DE CASTRO e VANIA MARIA SIQUEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em Diadema - SP, aos 
21/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ADALBERTO FELIPE DE CASTRO e de 
MARIA JOSÉ RODRIGUES DE CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 17/07/1968, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

GILSON CELIO ROSA e JOCINEIDE RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SILVERIO ROSA e de CONCEIÇÃO 
APARECIDA ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Esperantinópolis - MA, aos 07/05/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VALTER ALVES DA SILVA e de VANILDE RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

THALES HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA e GABRIELLE DE FATIMA AZEVEDO 
SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADAILSON TADEU DE OLIVEIRA e de DEIJACI FERREIRA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido em Diadema - SP, aos 20/12/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON OLIVEIRA DE SOUZA e de ILZA DE FATIMA 
AZEVEDO SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

JOEL FELICIANO DOURADO e ELIANE SANTOS CANGUSSÚ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, jardineiro, nascido em Souto Soares - BA, aos 14/09/1970, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FELICIANO DOURADO e de NALDIRA MARIA 
DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Jequié - 
BA, aos 18/04/1973, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MOURA CANGUSSÚ 
e de ILDA OLIVEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

PAULO RENATO JORDAN SANTOS e ANA TANIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/12/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS e de 
ENMA JOMAR JORDAN DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/04/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA SALETE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES e RUAMA RIBEIRO ALVES DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDOVAL LOPES RODRIGUES e de 
VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 01/02/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RONALDO ALVES DOS SANTOS e de CLAUDIA RIBEIRO DE 
FRANÇA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



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

DEIVID ALVES DE ALENCAR e JOSIE FERNANDA DO CARMO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de inspeção, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 20/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO ALVES DE 
ALENCAR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, 
nascido em Diadema - SP, aos 18/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JORGELINO XAVIER DO CARMO e de EUGENIA NASCIMENTO DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

CICERO JULIO DOS SANTOS e SILMARA DA SILVA NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de motorista, nascido em Belém 
de São Francisco - PE, aos 08/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO 
ESTEVAM DOS SANTOS e de MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itororó - BA, aos 11/08/1983, residente 
em DIADEMA - SP, filho de WILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO e de LUZINALVA 
TEIXEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

VILMAR ALVES LEAL e MARIA ERINEUDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de crédito, nascido em Floresta - PE, aos 
02/12/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EZEQUIAS LEAL e de 
MARGARIDA ALVES LEAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Baraúna - RN, aos 22/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
RAIMUNDO DA SILVA e de MARIA ALDA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

CEZAR RUBERIO ALVES e MARILYN GREISY DAVEGNE ARCE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Crato - CE, aos 
26/08/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ESTACIO ALVES TORRES e de 
CARMELITA VIEIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade chilena, solteiro, do lar, 
nascido em Chile, aos 16/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA ARCE 
OLAVE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ROMULO GARCIA OLIVEIRA e TALITA ABDIAS LEAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de entrega, nascido em Mauá - SP, aos 
14/09/1995, residente em Santo André - SP, filho de VALTEMIR DA SILVA OLIVEIRA e de 
KATIA APARECIDA GARCIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 08/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de AILTON ANTONIO BORGES LEAL JUNIOR e de ISABEL ABDIAS DE MACÊDO 
BORGES LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

FRANCISCO VALDECIO PEREIRA COSTA e MARIA CLEIDE CABRAL INÁCIO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Boa Viagem - CE, 
aos 15/11/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de EXPEDITO RODRIGUES COSTA e 
de MARIA PEREIRA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bloquista, 
nascido em Garanhuns - PE, aos 30/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI 
INÁCIO DOS SANTOS e de TERESINHA FRANCISCA CABRAL DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

FELIX DAS VIRGENS SIMÕES e TATIANA DE ASSIS BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em Cansanção - BA, aos 10/10/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DALVA DAS VIRGENS SIMÕES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR DANTAS BARBOSA e de EDILZA FRANCISCA 
DE ASSIS BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

EDNALDO CAVÉ MENDONÇA e MARINEIDE PEDRO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnólogo em construção civil, nascido em Cacimba de 
Areia - PB, aos 03/02/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO FRANCISCO 
CAVÉ e de MARIA DAS DÔRES MENDONÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Monte Horebe - PB, aos 09/10/1977, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCISCO PEDRO DA SILVA e de MARIA TOMAZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e CARLA CRISTINA VIGNOLA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em PARANACITY - PR, aos 
08/11/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA e de 
CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/07/1974, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RUBENS CARLOS VIGNOLA e de MARIA LEDA TAVARES VIGNOLA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

HIROAKI KOKUDAI e CRISTINA ELIZABETH FODOR, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro aposentado, nascido em LUCÉLIA - SP, 
aos 07/06/1942, residente em Diadema - SP, filho de SHUNSAKU KOKUDAI e de KEI 
KOKUDAI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 23/04/1969, residente em Diadema - SP, filho de JULIU FODOR e de ANNA 
ALEXANDRE FODOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



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

JOSÉ CLIMACO DA SILVA e JEZENI CIRQUEIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em ILHÉUS - BA, aos 26/11/1962, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OTACILIO JOSÉ DA SILVA e de ELZA CLIMACO DE 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, nascido em NOVA 
CANAÃ - BA, aos 05/07/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de JOVINO HORA DE 
ALMEDIA e de GERSONITA CIRQUEIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA e ROSÂNGELA FERREIRA FAUSTINO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em TRAIPU - AL, aos 
06/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO GOMES OLIVEIRA  e de 
MARIA ELZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em ARAPIRACA - AL, aos 01/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO IZIDORO FAUSTINO e de CICERA FERREIRA DA SILVA FAUSTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

HENRIQUE SILVA MARINHEIRO e EMILLY OLIVEIRA CASTIONI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 
01/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ISIDORIO MARINHEIRO e 
de ELIETE IZIDORIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em Santo André - SP, aos 15/05/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUCIANO MORENO CASTIONI e de GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA 
CASTIONI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

THAILONES LIMA SILVA e SIMAURA ARAÚJO MATOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de controle físico, nascido em Codó - MA, aos 
27/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA ZULEIDE LIMA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Capim 
Grosso - BA, aos 24/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CONSTANTINO MATOS e de MARIA SUELI ARAÚJO MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

NAELTON FERNANDES CHAVES e TATIANE ROCHA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico de manutenção, nascido em 
Caatiba - BA, aos 08/03/1984, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO FERNANDES 
CHAVES e de EDITE BATISTA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de serviços gerais, nascido em Olindina - BA, aos 27/06/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ DOMINGOS CALIXTO DOS SANTOS e de VERA LUCIA DA 
SILVA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

GABRIELLA SOUZA PEREIRA e SABRINA BARRETO DOS SANTOS BRITO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA e de 
RITA DE CASSIA SOUZA BARBOZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO BARRETO BRITO e de NEZILDA MARIA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ANTONIO RONILDO ALVES DE SOUSA e DAIANE APARECIDA LIMA DE SANTANA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Tauá - CE, 
aos 05/12/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM SIPRIANO DE SOUSA e 
de LUIZA ALVES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDMAR ODILON DE SANTANA e de EMILIA PINHEIRO DE LIMA DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ANDRÉ GOMES FERREIRA e ANDRÉA CRISTINA MEDINA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de gesseiro, nascido em 
Mortugaba - BA, aos 03/07/1990, residente em São Paulo - SP, filho de FELISMINO JOSÉ 
FERREIRA e de NEUZA GOMES FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Amparo do Serra - MG, aos 07/02/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de AMBRÓSIO MEDINA DA SILVA e de IZABEL 
CRISTINA MEDINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

SÉRGIO SOUSA SANTOS e EDINÉIA MARIA SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, meio oficial de padeiro, nascido em Tanque Novo - BA, 
aos 28/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO BARBOSA DOS 
SANTOS e de ISABEL PEREIRA DE SOUSA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Tanque Novo - BA, aos 07/06/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO PEREIRA DE SOUSA e de ZÉLIA JESUS 
SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA e ELIANA CLAUDIA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem, nascido em Santo André - SP, 
aos 03/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e de 
NADYR BENEDITA LOPES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 07/10/1971, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ AMARO GOMES FILHO e de DALVA MAFRA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 



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

ALEXANDRE JOSÉ SILVA e EDILENE MOTTA RODRIGUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 
02/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de CIRSO MAXIMIANO SILVA e de VERA 
LUCIA GENOVEZ SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 12/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ANTONIO RODRIGUES e de JOVELINA MOTTA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

THIAGO BORGES NOGUEIRA e BEATRIZ DA COSTA JARDIM, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
02/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ALFREDO NOGUEIRA e de ELIZABETE 
MARIA BORGES NOGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/08/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RONALDO DA COSTA JARDIM e de VANUSIA SILVA JARDIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

LUIZ BERTO DA SILVA e MIRIAM DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Catende - PE, aos 26/11/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EMILIANO BERTO DA SILVA e de ZULMIRA LOPES DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Ribeirão - PE, aos 
08/04/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FELIPE DA SILVA FILHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ELTON MACHADO e VERÔNICA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estoquista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/11/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO LEANDRO MACHADO e de APARECIDA DE 
FATIMA MACHADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Guaraciaba - MG, aos 01/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO 
DAMÁSIO DA SILVA e de ADEIR MARCELINO DE CARVALHO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

WELLINGTON LOPES AZEVEDO e NICOLE STEPHANY DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema 
- SP, aos 19/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL ALVES AZEVEDO e de 
SILMARA PINTO LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROGERIO LOUIS DE ARAUJO e de DÉBORA APARECIDA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



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

JULIO CESAR FREITAS DINIZ e BEATRIZ SILVA BRITO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarifado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 03/05/1978, residente em Diadema - SP, filho de HERMES SOUSA DINIZ e de MARIA 
D'AJUDA FREITAS DINIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Irecê - BA, aos 26/10/1992, residente em Diadema - SP, filho de ADRIANO DE 
OLIVEIRA BRITO e de CÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

GUILHERME CAIO SANTANA SOUZA e THAINÁ RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiario de Direito, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 09/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMAR 
ALVES DE SOUZA e de CLAUDIANA SANTANA LOPES SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recreacionista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 17/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERCIO PINTO DOS 
SANTOS e de MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE MORAES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ANTONIO EDVAN FERREIRA FELIX e ANA LÚCIA MARTINS DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em Pedra Branca - CE, 
aos 14/01/1984, residente em Diadema - SP, filho de LUIS FELIX PEREIRA e de MARIA 
FERREIRA FELIX; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São José de Piranhas - PB, aos 26/01/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
MARTINS DE SOUSA e de ROSALVA PEREIRA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

DENIS DIAS VENANCIO e NAYARA BRIGIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, supervisor de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 
31/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO VENANCIO e de MARIA 
VENANCIA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 16/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURILIO DE 
JESUS DOS SANTOS e de ROSANGELA BRIGIDA ALCINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

MATHEUS VINÍCIUS OLIVEIRA NUNES e KATHLEEN RAYANE OLIVEIRA DE 
MACEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, 
nascido em Diadema - SP, aos 02/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
IVANILDO NUNES SILVA e de EDNA OLIVEIRA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, babá, nascido em Diadema - SP, aos 26/03/2003, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL DE MACEDO e de ELIDA OLIVEIRA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 



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

DOUGLAS ROMANO DE CAMPOS e THAMIRIS FREITAS DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/02/1987, residente em Diadema - SP, filho de ONESMO DE CAMPOS e de MARIA 
APARECIDA ROMANO DE CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/05/1992, residente em Diadema 
- SP, filho de VALDIR VALDEMAR DE SOUSA e de MARIA DE LOURDES DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

ANDRÉ FRANCISCO JORGE e PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO JORGE e de 
HERONDINA RODRIGUES PAES JORGE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, promotora de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DAVID PEREIRA  e de MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

JOSEILDO ALVES BARBOSA e DIANAINA SANTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/1974, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ JOZA ALVES BARBOSA e de LETICIA 
SANTANA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Ilhéus - BA, aos 15/08/1974, residente em Diadema - SP, filho de MARIA DE LOURDES 
SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 1º  de  dezembro  de  2021. 

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

CAIO LUIZ DA SILVEIRA e VITÓRIA NASCIMENTO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 19/04/1988, residente em Santo André - SP, filho de LUIZ ALBERTO DA SILVEIRA e 
de MAGALI DE FATIMA SANTOS DA SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, psicologa, nascido em OSASCO - SP, aos 04/03/1998, residente em Diadema - 
SP, filho de ADELMO NASCIMENTO DA SILVA e de IVANI BARROS 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, 1º  de  dezembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


