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Ano 30 - Nº 4792 - São Paulo, Terça- feira,  31 de agosto de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ FERREIRA MÁXIMO e SONIA ALVES LUCAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 

repositor, nascido em LAGO VERDE - MA, aos 27/03/1957, residente em Diadema - SP, filho de 
ESPERIDIÃO FERREIRA MÁXIMO e de MARTINHA MARIA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, encarregada de serviços gerais, nascido em Itanhomi - MG, aos 29/09/1968, residente 
em Diadema - SP, filho de ESPEDITO ALVES LUCAS e de MARIA DO ROSARIO LUCAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO CESAR RIBEIRO NETTO e SHIRLEY GIOVANNA VITAL MIRANDA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, funcionario público, nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RONALDO TADEU NETTO e de MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE RIBEIRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascido em Santo André - SP, 
aos 14/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO TADEU MIRANDA e de MARIA DENICE 
VITAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON PADUA DE FREITAS e CAMILA DOS SANTOS DO ROSÁRIO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, nascido em CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, aos 
13/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO BONIFACIO DE FREITAS e de ROSANGELA 
MARIA GUILHERME DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LEOBINO DO 
ROSÁRIO e de ROSEMEIRE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL LUCAS GONÇALVES e GLEICE LAGO DE SANTANA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, técnico de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1971, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LINDOURO GONÇALVES DE FREITAS e de JOVELINA MARIA GONÇALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica em enfermagem, nascido em JEQUIÉ - BA, aos 
13/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIZIO JOSÉ SANTANA  e de NILZA ARAUJO LAGO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON DE GODOI e JAQUELINE SABINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, tecnico em radiologia, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/03/1982, residente em 
Diadema - SP, filho de MADALENA PEDRO DE GODOI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnica de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/07/1989, residente em Diadema - SP, filho de 
ADELSON CONSTANTINO DA SILVA e de FRUTUOSA SABINO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR TEIXEIRA PARAISO CARVALHO e BEATRIZ MENDONÇA ROSA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE VALDIR PARAISO SILVA CARVALHO e de MARIA DO CARMO 
TEIXEIRA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeira, nascido em 
São Caetano do Sul - SP, aos 20/10/1995, residente em São Paulo - SP, filho de CLAUDINEI ROSA e de 
PATRICIA MARIA DE MENDONÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO AURÉLIO DUARTE e ELIANE MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, professor, nascido em VIÇOSA - MG, aos 08/10/1963, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO BOTELHO DUARTE  e de OROZINA SILVA ARAUJO DUARTE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, aos 12/12/1965, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OZIEL MAGNO DOS SANTOS e de LUIZA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS HENRIQUE FERREIRA GOMES e LILIANE FERREIRA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, divorciado, lombador, nascido em Diadema - SP, aos 18/02/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de loja, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIANE FERREIRA 
TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO GONÇALVES VIEIRA e CRISLAINE PEREIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de portaria, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/03/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de MOACIR VIEIRA e de INÊS TERESINHA FERREIRA GONÇALVES 
VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
10/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DAMACENO DE SOUSA e de LAVINA 
PEREIRA DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS GANDRA DE SOUZA e BRUNA SOARES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, escrevente cartorário, nascido em Diadema - SP, aos 17/06/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RUBENS MARIM ALVES DE SOUZA e de DÉBORA GANDRA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, designer de interiores, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
28/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LAURO LINO DOS SANTOS e de MARLI SOARES DA 
SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO PEDRO DA SILVA e MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, vendedor, nascido em Barra de Guabiraba - PE, aos 20/09/1971, residente em Diadema 
- SP, filho de IVO PEDRO DA SILVA e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, agente de serviço, nascido em BELÉM -PB, aos 20/12/1965, residente em Diadema - 
SP, filho de LUIS TRAJANO DA SILVA e de MARIA DO CARMO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL PEREIRA RHEIN  e KATHLEN VIEIRA DA MOTA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 

, solteiro, operador de  maquina , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/11/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDSON VICENTE RHEIN  e de IVONE PEREIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER 
CESARIO DA MOTA  e de ELIDIA DO CARMO VIEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO APOLONIO DA SILVA e NICOLE ALVES NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, metalúrgico, nascido em Diadema - SP, aos 27/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CICERO DE ANDRADE DA SILVA e de MARILENE APOLONIO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, veterinária, nascido em São Paulo - SP, aos 27/09/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSVALDO PIRES NASCIMENTO e de AUREA ALVES NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS MACHADO BARRETO e ELIANA FERREIRA MACEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em GODOFREDO VIANA - MA, aos 03/11/1986, residente 
em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO DA COSTA BARRETO e de LUZIA ALVES MACHADO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de faturamento, nascido em PIRITIBA - BA, aos 
16/10/1971, residente em Diadema - SP, filho de TEREZINHA FERREIRA MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON BATISTA DOS SANTOS e ADENILZA DA SILVA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, montador de antena, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/03/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA DOS SANTOS e de MARIA JOSE DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira escolar, nascido em Iguaí - BA, aos 22/10/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO LEAL ROCHA e de ANESIA JESUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALVARO TEIXEIRA DE MELO e DANIELA FELIX DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, vigilante, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/06/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PEDRO TEIXEIRA MELO e de FERNANDINA DA SILVA MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
APARECIDO FELIX DOS SANTOS e de MARIA CLEUSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO SILVA DOS SANTOS  e ERICA DE CASSIA ZARACHO PESSOA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, segurança , nascido em DIADEMA - SP, aos 14/06/1991, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de MATIAS MOTA DOS SANTOS  e de ROSANGELA APARECIDA DA SILVA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, caixa de loja , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/07/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ERICO PESSOA  e de RITA DE CASSIA ZARACHO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FREDY ROBSON DE OLIVEIRA e MARGARETE SIMÕES MARTINELLI, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/10/1964, residente em 

DIADEMA - SP, filho de FLAVIO DE OLIVEIRA e de CELIA BRITO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/04/1980, residente em 

DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARTINELLI e de IRENE SIMÕES; 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL MARQUES RIBEIRO e MAYARA BONIFÁCIO MARQUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 08/08/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OSMAR DE ASSIS RIBEIRO e de ANGELA APARECIDA MARQUES RIBEIRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de qualidade, nascido em DIADEMA - SP, aos 
16/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JEAN FÁBIO DE SOUZA MARQUES e de CLAUDINÉIA 
APARECIDA BONIFÁCIO MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

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

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em JEQUERI - MG, aos 18/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LAIDE MOREIRA DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 27/09/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e de CREUSA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAMES PIRONDI CORREIA e REGIANE RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ZENO NEVES CORREIA e de ANDRÉA CRISTIANE PIRONDI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR APARECIDO ALVES e JULIANA MARQUES SEBASTIÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MAURICIO ALVES e de IVANILDA APARECIDA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERSON MACEDO SEBASTIÃO e de DANIELA MARQUES SEBASTIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLYSON CONDÉ DO NASCIMENTO e ANA BEATRIZ DA SILVA BONFIM, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/05/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ENILDO DO NASCIMENTO e de MARLI APARECIDA CONDÉ DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, call center, nascido em OSASCO - SP, aos 
22/10/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ELDIR BARBOSA BONFIM e de ANGELICA DA 
SILVA BONFIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DANTAS DA SILVA e EDISLAINE SOUZA DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, engenheiro civil, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/09/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCISCO ALVES DA SILVA e de MARINALVA DE SOUZA DANTAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERALDO DA COSTA e de MARIA ELISA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVANDO RODRIGUES e MARIA GORETE GOMES DE LIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, porteiro, nascido em Porteirinha - MG, aos 07/08/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDIVALDO DAMÁZIO RODRIGUES e de DELY MARIA DA SILVA RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em FLEXEIRA - PE, aos 09/01/1966, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSE GOMES DE LIRA e de MARIA SOFIA GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

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

nacionalidade brasileira, solteiro, azulejista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/04/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSIVAL CAVALCANTE DE OLIVEIRA e de VÂNIA MARIA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, interprete de libras, nascido em Diadema - SP, aos 
06/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de GERSON CAJAIBA DE MOURA e de DIVANICE NOVAES 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VICTOR ALEXANDRINO CONCEIÇÃO e LETICIA LOPES REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico em mecatrônica , nascido em DIADEMA - SP, aos 01/03/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VAGNER MARTINS CONCEIÇÃO e de PAMELA ROBERTA ALEXANDRINO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 17/05/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de MANUEL DOS SANTOS REIS e de APARECIDA NAZARÉ LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID ALEXANDRE BATISTA DE CARVALHO e VITÓRIA SOUSA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, nascido em Diadema - SP, aos 11/05/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAQUEL BATISTA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar de 
produção , nascido em Diadema - SP, aos 30/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
VIANA DE ALMEIDA e de ELEUSA SOUSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL RODRIGUES DE MORAES e ANDRÉIA GUANABARA MALAQUIAS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em RUY BARBOSA - BA, aos 29/09/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIANO RABELO DE MORAES JÚNIOR e de SONIA MARIA 
RODRIGUES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 10/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ERALDO ROBERTO MALAQUIAS e de SILVANA 
GUANABARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DE ASSIS SOBRERA e SHIRLEI SILVA GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, tecnico de raio X, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/10/1979, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MOACIR MAIA SOBRERA e de IRENE DE FREITAS SOBRERA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, analista de processos, nascido em Diadema - SP, aos 10/02/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARLINDO GONÇALVES DIAS e de AURENI SILVA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e BRUNA MARIANA LIMA BALDAIA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Consultor de viagem, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS e de ROZILENE DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de projetos, nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANIZIO RODRIGUES BALDAIA e de HELENICE LIMA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SIDNEY FRANCISCO MENEZES DE SOUZA e VANESSA COUTINHO DE SOUSA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 04/10/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e de MARIA HELENA MENEZES DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 26/10/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LOPES COUTINHO e de JEANETE BARROSO COUTINHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO DE DEUS DIAS e LAURIANE DE ARAUJO BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante de encanador, nascido em Teresina - PI, aos 07/10/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ RAIMUNDO DIAS e de JOSEFA FERREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do Lar, nascido em Campo Maior - PI, aos 04/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIA LEUDA ARAUJO BARBOSA e de BENERVAL INACIO BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELLIPE BAIA CAVALCANTE DA CUNHA e LARISSA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CRISOSTOMO CAVALCANTE DA CUNHA e de FRANCISCA ANELANIA 
BAIA CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Jornalista, nascido em São Paulo - 
SP, aos 06/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO GOMES DA SILVA e de MARIA MARTA 
FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO THEMISTOCLES LIMA RIBEIRO e BRUNA FERNANDES DE PAULA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, tecnologo em automação industrial, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRE FLOR RIBEIRO e de LUZIA APARECIDA LIMA 
RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria em Direito, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 27/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ADALBERTO BENTO DE PAULA e de MARIA DO 
CARMO FERNANDES DA SILVA PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAUÊ NATAN SANTOS e NARA BEATRIZ DE ANDRADE NOVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, fresador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/10/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS DOS SANTOS e de ANÉLIA APARECIDA LINO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancaria, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/05/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO NOVA e de MARIA DE FÁTIMA SOUZA ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
INACIO VILAR DA SILVA VERAS e GILENE DE ALCANTARA ANDRADE, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em Araioses - MA, aos 08/06/1969, residente em DIADEMA - 
SP, filho de BERNARDA DA SILVA VERAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
rebarbadora, nascido em Ilhéus - BA, aos 08/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
DE ANDRADE e de MARIA JOSÉ ALCANTARA DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO NASCIMENTO PLÁCIDO e JAINARA DA SILVA ARAÚJO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em Barras - PI, aos 10/03/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PLÁCIDO NETO e de SAMARA PLÁCIDO NETO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Barras - PI, aos 02/04/2003, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIA DA LUZ DA SILVA e de JUVENAL PEREIRA ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANASTACIO RODRIGUES VERAS e ANGELICA BARROS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, encarregado de expedição, nascido em Pedra Branca - CE, aos 23/04/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARTINS VERAS e de FRANCISCA RODRIGUES VERAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Santo André - SP, aos 
08/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BENEDITO DA SILVA e de BRIGIDA MARIA 
DE BARROS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

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

brasileiro, solteiro, carpinteiro, nascido em MACAÚBAS - BA, aos 07/04/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO FILHO DOURADO e de MARIA LOURDES DE OLIVEIRA DOURADO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de loja, nascido em MACAÚBAS - BA, aos 14/03/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE JOAQUIM NETO e de AURELIANA MARIA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO WESLEY VIANA DE SOUSA e THALIA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Redenção - CE, aos 31/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO SEBASTIÃO DE SOUSA e de MARIA ROCILDA VIANA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 26/07/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GIRLENE TAVARES DA COSTA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

divorciado, Eletricista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/10/1966, residente em DIADEMA - 
SP, filho de UMBERTO RICHENA e de MARIA APARECIDA PERALTA RICHENA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/02/1966, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALVACIR MIGUEL DA SILVA e de RAIMUNDA VITAL DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS FELIPE SILVA SOUSA e SABRINA SILVA PIRIELLE, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro, solteiro, engenheiro mecanico, nascido em BOM JARDIM - MA, aos 30/12/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MAILTON LOPES DE SOUSA e de KATIANE SOUSA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
05/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PIRIELLE NETO e de ANA ROSA APARECIDA 
SILVA PIRIELLE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO DE PAULA SLESACZEK JUNIOR e ELISABETH FALCÃO SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/05/1989, residente em 
Diadema - SP, filho de ROBERTO DE PAULA SLESACZEK e de MARIA VITALINA DOS SANTOS 
SLESACZEK; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/09/1983, residente em São Paulo - SP, filho de EDNALDO FALCÃO SILVA e de VALDICI 
VICENTE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO e LAIS RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e de MONICA MARIA 
SALES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente de RH, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 24/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de RONIVON CAVALCANTE 
DA SILVA e de ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO ARRUDA DA SILVA e LAYANE CALDAS MACEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO NOBRE DA SILVA e de MARIA LENEIDE ARRUDA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar admnistrativa, nascido em São Bernardo Do Campo - 
SP, aos 07/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI MACEDO e de MARCIA PEREIRA 
CALDAS MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 31 de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO OLIVA SOARES e ROSILENE GONÇALVES XAVIER, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, engenheiro químico, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1985, residente em Diadema - 
SP, filho de MIGUEL CARLOS OLIVA SOARES e de VERA LUCIA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, farmacêutica, nascido em Santa Cruz do Escalvado - MG, aos 10/06/1987, residente em 
São Bernardo do Campo - SP, filho de GERALDO ALBINO XAVIER e de ROSEMEIRE SILVA GONÇALVES 
XAVIER; 
  
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, 31 de agosto de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


