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Ano 30 - Nº 4818- São Paulo, Quarta- feira, 03 de novembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN EMANUEL DA SILVA e THAÍS NUNES RAMALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Marcineiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
LUZENILDA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente Social, nascido 
em Diadema - SP, aos 08/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS RAMALHO e de 
ELIZETE GOMES NUNES RAMALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE JESUS CERQUEIRA e TALITA ROSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, embalador, nascido em Ilhéus - BA, aos 03/11/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de RAIMUNDO BARBOSA CERQUEIRA e de ROSELI PEREIRA DE JESUS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e de CLEIDE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA e PATRICIA QUITÉRIA CANDIDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Montador de cilindro, nascido em Espirito Santo do Pinhal - SP, aos 29/05/1979, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e de AMELIA ELISEU DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 19/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO NATAL CANDIDO e de GERALDO 
QUITÉRIA DA COSTA CANDIDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CESARIO DE SOUZA JUNIOR e TELMA ROCHA ANTUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, gestor de TI, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ CESARIO DE SOUZA SOBRINHO e de DALVA DOS SANTOS SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Presidente Dutra - BA, aos 26/02/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de OLDAQUE JUSTINO DA ROCHA e de TEREZINHA ANTUNES DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON BARBOSA SEVERO e KAROLAINE OLIVEIRA DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 16/03/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SEBASTIÃO SEVERO e de VERA LUCIA BARBOSA SEVERO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 05/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS NASCIMENTO DE BARROS e de JAILZA 
OLIVEIRA LOLA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERNANDES VIEIRA DE LIMA  e VALDILENE PEREIRA LEITE , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira 

, solteiro, polidor de automoveis , nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 10/03/1980, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANDRÉ ALVES DE LIMA e de MARIA VIEIRA DE LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, controladora de acesso, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 02/10/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GONÇALO PINHEIRO LEITE  e de MARIA EUNICE PEREIRA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVAN TAVARES DE SOUSA e LARISSA NOEMIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, representante de multinível, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/01/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO EZEQUIEL DE SOUZA e de FRANCISCA TAVARES DE 
SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 01/09/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA e de IVETE NOEMIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de estoque, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO BATISTA DE OLIVEIRA e de ROZALIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 02/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUE DE OLIVEIRA e de MARINALVA RIBEIRO 
DOS SANTOS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER DE JESUS e LIDIANE ROSA CELESTINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/01/1980, residente em Diadema - SP, filho de TIMOTEO DE 
JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/06/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de RITA DE CASSIA CELESTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

brasileira, solteiro, assistente de T.I., nascido em Mulungu do Morro - BA, aos 15/11/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS VITORINO DE LIMA e de EURAIDE ROSA DE OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente de recursos humanos, nascido em Diadema - 
SP, aos 11/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE SERGIO MARIA e de GEILDA MARIA DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HERCULES ALBERTO DOS SANTOS e AMABILE MARQUES RAIMUNDO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, tapeceiro autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/06/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de LUCAS ALBERTO DOS SANTOS e de CLEONES MARIA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante de biomedicina, nascido em Campina Grande do Sul 
- PR, aos 13/01/2001, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de ANTONIO RAIMUNDO e de MARCIA 
PEREIRA MARQUES RAIMUNDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS MARTINS DIOGO DOS SANTOS e NAYARA DE AQUINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de PCP, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1996, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO DIAS DOS SANTOS e de MARILUCI MARTINS DIOGO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, designer gráfico, nascido em Santo André - SP, aos 17/07/1996, residente em Mauá - SP, 
filho de RICARDO DE AQUINO e de LAUDELINA ANTONIA DE SOUZA AQUINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO DE FREITAS SILVA e VANESSA FERREIRA MACIEL, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico em manutenção elétrica, nascido em Mauá - SP, aos 08/12/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JONAS FERREIRA DA SILVA e de NOEME DE FREITAS SILVA DIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
28/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON ANGELO MACIEL e de MARIA ARAUJO 
FERREIRA MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO HENRIQUE SILVA DUARTE e KAREN YOSHIE KATSUMATA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, administrador de empresas, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 18/06/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO AFONSO PEREIRA DUARTE e de MARIA APARECIDA DA SILVA DUARTE; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, corretora de imóveis, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACIR KATSUMATA e de IVETE KIKUE SHOJI 
KATSUMATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO GABRIEL MENDES e NAYARA DAMACENA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Segurança particular, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ELOI MENDES e de FRANCISCA CONSUELO BARBOSA MENDES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em Ituberá - BA, aos 01/07/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDMUNDO DE JESUS  e de MARIA DAS DORES DAMACENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILSON JUNIOR SANTOS e SAMARA FERNANDES BICALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/04/2000, residente em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de ADILSON PINTO SANTOS e de ELISA MESQUITA CORRÊA SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 18/02/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ELIAS LUIZ BICALHO e de ELIZABETH FERNANDES BICALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS RIBEIRO CAMILO DE SOUSA e LAYSLA LORRANE ALVES SOUZA CAVALCANTE, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, aux. operacionaI , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/07/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CAMILO DE SOUSA e de CLAUDIA ROSANE RIBEIRO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em Diadema - SP, aos 28/06/2003, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS EDUARDO GONÇALVES CAVALCANTE e de ANA PAULA ALVES 
SOUZA CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE ALMEIDA DOS SANTOS e ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS e de MARIA SENHORA DE ALMEIDA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Barra do Rocha - BA, aos 22/06/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e de VALDELICE FRANCISCA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO SAU CALBO e SIMONE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 

gerente de suplementos, nascido em São Paulo - SP, aos 25/08/1953, residente em Diadema - SP, filho de 
PEDRO CALBO LEDESME e de APARECIDA SAU CALBO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, supervisora de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 01/04/1966, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de JOÃO DOS SANTOS e de CINARA MORETTI DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROSEMAR JOSÉ DOS SANTOS e GIOVANE SALVINA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Sapé - PB, aos 06/09/1978, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de produção, nascido em Ubá - MG, aos 26/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de 
MESSIAS CAETANO DE ALMEIDA e de TEREZINHA SALVINA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WASHINGTON SANTOS SILVA e DARLENE FERREIRA INÁCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1979, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ROBERTO JOSE DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1981, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PEDRO INÁCIO e de ANA FERREIRA INÁCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LINO ALVES DA SILVA e EDIVANIA LOURENÇO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 21/11/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA e de FRANCISCA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ESMERALDO LOURENÇO DA SILVA e de MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO DOMINGUES GOMES e MAYARA MIRANDA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, enfermeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/03/1983, residente em São Paulo - SP, 
filho de CUSTODIO EUGENIO GOMES e de ELIZABETH DOMINGUES GOMES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de enfermagem, nascido em GUADALUPE - PI, aos 20/11/1989, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NAZARENO BRASILEIRO SILVA e de MARIA DAS DORES 
MIRANDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JESSÉ DE SOUZA DURÃO e GILVANIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

viúvo, aposentado, nascido em CONSELHEIRO LAFAIETE - MG, aos 12/09/1972, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de JOÃO VIEIRA DURÃO e de RAIMUNDA JOANA DURÃO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em TIMBAÚBA - PE, aos 12/09/1972, 
residente em Diadema - SP, filho de SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDI CARLOS DIAS DA SILVA e ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 04/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MEIRELES DA SILVA e de IRANI DIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de enfermagem, nascido em  DIADEMA - SP, aos 04/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTENOR FEBRONIO CONCEIÇÄO e de JOSEFA GERINEIDE DOS SANTOS; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO PEREIRA DE SOUZA e ROSENILDA DA COSTA PEDROSO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DOMICIO GUIMARÃES DE SOUZA e de NELIDE PEREIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em Barra do Turvo - SP, aos 
26/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO DA COSTA PEDROSO e de ORICA DA CRUZ 
PEDROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO MARTINS DOS REIS e LEONICE GOMES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, eletricista, nascido em VIRADOURO - SP, aos 25/09/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARCILIO JOSÉ DOS REIS e de APARECIDA MARTINS DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em CÍCERO DANTAS - BA, aos 15/08/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LEONIDAS LEONCIO DE SOUZA e de LOURANICE GOMES DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em ITANHOMI - MG, aos 04/09/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de NELSON DOS SANTOS DE SOUZA e de MARIA ALGEMIRA DA SILVA SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em TOBIAS BARRETO - SE, 
aos 25/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS e de MARIA DE 
ARAUJO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATHAN NASCIMENTO PEDRO  e GEIZA DA SILVA PINHEIRO , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, ajudante geraL, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/06/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ALMERCIDES PEDRO NETO  e de LUCI NASCIMENTO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/08/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JELSONI SILVA PINHEIRO  e de MARIA APARECIDA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO OLIMPIO DOS SANTOS  e LAÍS SANTOS VELOZO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 

, solteiro, açougueiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS  e de SONIA MARIA OLIMPIO ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, atendente , nascido em DIADEMA - SP, aos 01/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDENILSON ANTONIO SANTOS  e de LINDINALVA SANTOS VELOZO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARTHUR DEGANELLO ALMEIDA BASTOS e TALITA FRANCISCO AMORIM, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina injetora, nascido em São Paulo - SP, aos 05/03/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO DONIZETE BASTOS e de SILAETE ALMEIDA BASTOS; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cuidadora de idosos, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/07/1991, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MAXIMO JUNIOR OLIVEIRA AMORIM e de MARA LUCIA 
FRANCISCO AMORIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO PEREIRA DA SILVA e THAIS RABELO LIRIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, Montador, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 28/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DENISE PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Recepcionista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO TADEU LIRIO e de MARIA 
AUXILIADORA RABELO LIRIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

brasileira, solteiro, Motorista, nascido em Altinho - PE, aos 12/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO JOÃO SOBRAL e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS CESAR DE OLIVEIRA e de ALTINA FREITAS PEREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIRO CARLOS DOS SANTOS SANTANA e CLAUDIA MARIA DAS CHAGAS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de pedreiro, nascido em GONGOGI - BA, aos 02/10/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO SANTANA e de DORALICE CARLOS DOS SANTOS SANTANA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em CURITIBA - PR, aos 11/11/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSORIO FRANCISCO DAS CHAGAS e de ELIZABETE MARIA DAS 
CHAGAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAI DA CRUZ SILVA e ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Pacajá - PA, aos 05/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
RIVALDO MONTEIRO DA SILVA e de ANITA PRADO DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1996, residente em Diadema - SP, filho de EDINALVA 
PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO BIZERRA FILHO e RENATA DE AGUIAR BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, Empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de APARECIDO BIZERRA e de MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1976, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA e de LEONILIA MARIANO DE AGUIAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

brasileiro, solteiro, ajudante, nascido em Diadema - SP, aos 18/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
COSME DE MELO DA COSTA e de ROSIMEIRE PREVITERA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARIA DOS PRAZERES AMANCIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE INACIO DE ARAUJO e MARLI LIMA NOGUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, autônomo, nascido em Pedra Branca - CE, aos 27/05/1973, residente em Diadema - SP, filho de 
JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO e de MARIA INACIO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operadora de máquina, nascido em São José da Boa Viagem - CE, aos 23/02/1971, residente em 
Diadema - SP, filho de AFONSO NOGUEIRA FARIAS e de NAIDE NOGUEIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE ABREU VARELLA e LAIS MOREIRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, suporte técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1988, residente em São Paulo - SP, 
filho de DANILO VARELLA e de MARTA DE ABREU VARELLA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estagiária, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
BENEDITO CEZAR LOURENÇO DO NASCIMENTO e de MARIA LANDIA MOREIRA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO RODRIGUES MAGALHÃES e MAYARA CELESTINO DE FIGUEIREDO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/03/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSE ROBERTO TEIXEIRA MAGALHÃES e de HELENICE 
RODRIGUES DA SILVA MAGALHÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Wall Ferraz - PI, aos 12/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL BORGES DE FIGUEIREDO 
NETO e de MARINALVA ISABEL CELESTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO REZENDE DOS SANTOS e HULLY PATRICIA SALES CORRÊA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em Diadema - SP, aos 13/03/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO DA ROCHA DOS SANTOS e de REGINA JOELMA DE 
REZENDE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasieleira, solteiro, do lar, nascido em Icoaraci, 
Distrito Belém - PA, aos 28/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LEILA DO SOCORRO SALES 
CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ SANTOS DA SILVA e VITÓRIA SAMPAIO PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo , nascido em ARACI - BA, aos 02/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO ANTONIO DA SILVA  e de MARI DE FATIMA DE MATOS SANTOS ; e a pretendente: , solteiro, 
vendedora , nascido em DIADEMA - SP, aos 26/07/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBINSON 
PEREIRA e de ELISANGELA SAMPAIO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO LIBERATO DA SILVA FILHO e DANIELA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Encarregado de produção, nascido em Bueno Aires - PE, aos 23/06/1977, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO LIBERATO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Recepcionista, nascido em Säo Paulo - SP, aos 20/10/1979, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ORLANDO RODRIGUES e de ROSILDA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES e LARISSA DE CRISTO LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente de compras, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/03/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MIQUEIAS RODRIGUES DA SILVA e de VALERIA LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de classe, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 02/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA LOPES  e de VERA LUCIA DE CRISTO 
LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE LUIZ DA SILVA e ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar contabil, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO ALCIVAN SILVA e de MARIA ELZA LUIZ RIBEIRO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSMAR FIGUEIREDO DE SOUSA e de LOURDES DE OLIVEIRA PASQUALINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEILTON DOS SANTOS e ANDREA BARBOSA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, motorista , nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1978, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
PEDRO DOS SANTOS e de MARIA VANDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, consultora de vendas , nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSE BARBOSA SOUZA e de MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR LOURENÇO GUERRA e TATIANE CAMPOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 05/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
COSME DOS SANTOS GUERRA e de ISAURA LOURENÇO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE CARDOSO DA SILVA e de MARIA SILVIA DE SOUZA CAMPOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS MURBACH KUMITAKE e THAINÁ NERY CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Supervisor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SILVIO DONISETE KUMITAKE e de JOICE MURBACH KUMITAKE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Gerente de vendas, nascido em Salvador - BA, aos 24/02/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAIRO GONÇALVES CONCEIÇÃO e de MARIA PERPÉTUA NERY CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILVIO DE OLIVEIRA e DULCEMARA DO NASCIMENTO DEL REY, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, portador, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1964, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO CHRISOSTOMO DE OLIVEIRA e de GERALDA LOURDES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de cordenação comercial, nascido em Säo Bernardo do Campo - 
SP, aos 14/11/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE HOMEM DEL REY e de LUIZA DO 
NASCIMENTO DEL REY; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

brasileira, divorciado, operador de logista, nascido em Irecê - BA, aos 24/04/1982, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ PAULO DE SOUZA e de CLAUDIA ALVES DOS REIS DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/02/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA e de MARIA LUCIA TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY ALVES DO NASCIMENTO e JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, tecnólogo em automação industrial, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 05/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ XAVIER DO NASCIMENTO e de ROSELENE 
ALVES VIEIRA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 28/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ANTONIO DOS 
SANTOS e de SOLANGE ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE MIRANDA TAVARES  ALVES  e RONILDA AMORIM DE SOUZA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, contador , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/07/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIEL TAVARES ALVES  e de APARECIDA DE FATIMA MIRANDA 
ALVES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, administradora , nascido em DIADEMA - SP, aos 
13/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DOS ANJOS SOUZA  e de MARIA ANGELICA 
AMORIM DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

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

solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/06/2003, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARNALDO DE JESUS SANTOS e de LUCICLEIDE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/09/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERSON FERREIRA DA SILVA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO LEONARDO BEZERRA DE CARES e MARIANA GUIMARÃES SOUSA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA - SP , aos 18/02/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MAURICIO HERMINIO DE CARES e de SOLANGE BEZERRA DE CARES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, bancária , nascido em DIADEMA - SP, aos 31/05/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE SOUSA e de LITA DOS SANTOS GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 03  de  novembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON TRAJANO DE SOUZA e FABIANA SOARES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, pedagogo, nascido em Mogi das Cruzes - SP, aos 28/05/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ TRAJANO DE SOUZA e de EUDELIDE MARIA FEITOSA SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de negocios, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e de MARIA DE LURDES SOARES 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, 03  de  novembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


