
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4780 - São Paulo, Terça- feira, 03 de agosto de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE EDUARDO DA SILVA ROCHA e GIOVANNA DE SOUSA REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERINALDO ROCHA DE LIMA e de NUBIA SOLANGE DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1996, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GILMAR DE OLIVEIRA REIS  e de GRACIENE APARECIDA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VAGNER DE SOUSA JUNIOR e WYLLYANE LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabelereiro, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/2001, filho 
de JOSÉ VAGNER DE SOUSA e de MARIA MARLENE RIOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, babá , nascido em Recife - PE, aos 26/04/2001, filho de EDILSON MELO DOS SANTOS e de SARA 
MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO MEDEIROS NASCIMENTO e ISIS AMANDA MATOS PACHECO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, gerente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CARLOS NASCIMENTO e de NILVA MEDEIROS NASCIMENTO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, policial militar, nascido em Caieiras - SP, aos 
18/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO SOARES PACHECO e de ANA PAULA 
MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO DE ANDRADE SILVA  e THALITA DA CONCEIÇÃO , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, instalador de internet , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/03/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de CICERO PAULO DA SILVA  e de MARISETE DE ANDRADE DA SILVA ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, boleira , nascido em DIADEMA - SP, aos 11/09/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CRISALIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

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

brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 19/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUCIANO ALMEIDA DA SILVA e de MÁRCIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Coaraci - BA, aos 13/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSILTON CARDOSO DOS SANTOS e de LUZIA SANTANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WANDRYUS SALES DE SOUZA e LETICIA RAMOS WITASKI, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/07/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WANDERSON ALVES DE SOUZA e de VIVIANE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itanhaém - SP, aos 04/04/2003, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO WITASKI FILHO e de ELIETE VIEIRA RAMOS WITASKI ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO TEIXEIRA DE MORAIS e VANICE RIBEIRO DE MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Maringá - PR, aos 19/05/1978, residente em Diadema - SP, filho 
de GERALDINO TEIXEIRA DE MORAIS e de ANTONIA DO NASCIMENTO MORAIS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, gerente, nascido em Nova Esperança - PR, aos 26/03/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSE MARIA TEIXEIRA DE MORAIS e de MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE 
MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN TORRES DE OLIVEIRA e GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista e desenvolvedor de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/06/1993, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO ZILMAR DE OLIVEIRA e de MARIA DO 
CARMO TORRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 25/03/1994, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de IRAN FELIX DA SILVA 
e de SANDRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

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

brasileira, solteiro, microempresário, nascido em Santo André - SP, aos 06/01/1985, residente em DIADEMA - 
SP, filho de BENEDITO JOSÉ MARIA e de LUCIA AGNELIA DE SOUZA ALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
28/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de NORMANDO PEREIRA DA COSTA e de MARIA ELIANE 
DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN BISPO SIQUEIRA e ÉRICA THAÍS DA SILVA MILITÃO MUNIZ, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDVALDO LOPES DE SIQUEIRA e de ARACI BISPO PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira, nascido em Juazeiro - BA, aos 10/11/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAILSON PEREIRA MUNIZ e de ELIANA MARIA DA SILVA MILITÃO MUNIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO HONORIO BARBOSA DA SILVA e MARIZA LUCIANA FIDELES DA SILVA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/04/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE BARBOSA DA SILVA e de NARAIDE HONORIO 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
05/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EUZÉBIO DA SILVA e de MARIA JOSÉ 
FIDELES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA e SILVIA CRISTINA PEREIRA ALVES , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo , nascido em Paula Cândido - MG, aos 15/05/1965, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e de CÂNDIDA REIS DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica em enfermagem, nascido em PONTA GROSSA - PR, 
aos 21/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO ALVES  e de ELZA TERESINHA PEREIRA 
ALVES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOMIDIO JOÃO DOS SANTOS e EDINALDA FERREIRA GONÇALVES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Boquira - BA, aos 25/05/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCOLINO JOÃO DOS SANTOS e de MARIA SEVERINA FILHA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Pimenteiras - PI, aos 05/12/1973, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA e de ANTONIA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUDINEI MARTINIANO DA SILVA e VANIA SANTIAGO SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, técnico em refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 01/11/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALMIR NOGUEIRA DA SILVA e de ABENIR MARTINIANO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administradora de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 
30/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALTER SILVA BRAGA e BRUNA DE MENDONÇA BITTENCOURT CORRÊA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, estagiário, nascido em Manaus - AM, aos 11/10/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de WALTER BRAGA DE SOUSA e de SEMIRAMIS SILVA BRAGA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1993, residente em São 
Paulo - SP, filho de FRANCISCO JOSÉ BITTENCOURT CORRÊA e de SIBELE DE MENDONÇA 
BITTENCOURT CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINAN CÁSSIO CHAVES SÁ TELES e ROSILENE SANTOS DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Boquira - BA, aos 22/05/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANASTÁCIO GOMES DE SÁ TELES e de JOANICE FERREIRA CHAVES SÁ 
TELES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, nascido em Boquira - BA, aos 
05/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA e de MARGARIDA 
VALDILENE ARAÚJO SANTOS DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLISON OLIVEIRA ALVES e ANA ESTHER CONCEIÇÃO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, auxiliar de padeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/10/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO ADJACIR DA SILVA ALVES e de MARIA ELIANA PRIMO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/03/2003, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ WALTER DA SILVA e de ADRIANA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



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

brasileira, solteiro, Auxiliar de limpeza, nascido em Cajazeiras - PB, aos 27/04/1981, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ DA SILVA e de MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do 
lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/09/1982, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
FERREIRA DA SILVA e de CÉLIA MARIA OLIVEIRA COSTA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MISAEL MANOEL DA SILVA e MARIANA COSTA MOREIRA BISPO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, gerente comercial, nascido em Porto Calvo - AL, aos 24/01/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MANOEL PAULINO DA SILVA e de IRACI QUITERIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DEUSDETE MOREIRA BISPO e de MARIA JOSÉ COSTA MOREIRA BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABNAILTO NUNES CERQUEIRA e MARIA APARECIDA SILVA LOPES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em Miguel Calmon - BA, aos 11/09/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO FERNANDES CERQUEIRA e de MARILEIDE NUNES DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Remígio - PB, aos 15/03/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LOPES FILHO e de LUIZA HELENA DA SILVA LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELIS SANTOS DE ALMEIDA e ADRIELLE COSTA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, padeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/10/2000, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de AGENOR PEREIRA DE ALMEIDA e de DEUZAMAR DE ALMEIDA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Santa Quitéria do Maranhão - MA, aos 
23/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO PEREIRA DA SILVA e de ADRIANA DA 
COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALTER SOUZA TEIXEIRA e MARIA NAZARÉ TAVARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, taxista, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 05/04/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VITÓRIO AGNELO TEIXEIRA e de MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cuidadora de idosos, nascido em Ipanguaçu - RN, aos 02/11/1949, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PANTALIÃO TAVARES DA SILVA e de MARIA MADALENA TAVARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO UILSON JORGE e GRACIMEYRE SAMPAIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 

divorciado, empreiteiro, nascido em Umuarama - PR, aos 16/07/1964, residente em São Paulo - SP, filho de 
VERGINIA SEBASTIANA JORGE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em 
segurança do trabalho, nascido em Amargosa - BA, aos 19/12/1971, residente em Diadema - SP, filho de 
RAIMUNDA EMILIA SAMPAIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENIVALDO FERREIRA DA SILVA e DANIELLE SANTOS SOUZA DE SANTANA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, nascido em SANTANA DO CARIRI - CE, aos 06/03/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERREIRA DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em ABREU E LIMA - PE, aos 
16/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO SOARES DE SANTANA e de DORALICE 
SANTOS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO AUGUSTO CIONI ENGRACIA GARCIA e BRENDA SOARES DE SÁ, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1995, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de MARCELO ENGRACIA GARCIA e de ROSEMARY CIONI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI GOMES DE SÁ e de IRENE SOARES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR CARLOS PEREIRA DA SILVA e KARINE KEITHY OLIVEIRA CANDIDO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Diadema - SP, aos 02/03/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EUFRÁSIO CARLOS DA SILVA SOBRINHO e de CATIA ELISIA PEREIRA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 15/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de AGUINALDO CANDIDO e de ANDREIA DA CRUZ 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉWERTON RODRIGUES DOS SANTOS e FERNANDA ZACARIAS SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 11/06/1994, residente 
em Diadema - SP, filho de EDVALDO BRANDÃO DOS SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES 
DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - 
SP, aos 22/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO ANTONIO DA SILVA e de SUELI 
APARECIDA ZACARIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN DE JESUS e TAÍS DOS SANTOS REZENDE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, impressor, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
APARECIDA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 14/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO REZENDE e de MARIA CICERA DOS 
SANTOS REZENDE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILSON  QUIRINO DE QUEIROZ  e KATIA FILOMENA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , divorciado, porteiro , nascido em PATOS - PB, aos 06/12/1967, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HERMES NOBREGA DE QUEIROZ e de ALZIRA QUIRINO DOS SANTOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, op. de maquina , nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1970, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES GOMES DA SILVA e de MARGARIDA FILOMENA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE MANES MARCHETTO e MAYRA MARIA SILVA ARAÚJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, Motoboy, nascido em Tatuí - SP, aos 19/03/1989, residente em Diadema - SP, filho de 
PAULO ROBERTO MARCHETTO e de CARMEM MARIA ARAUJO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Secretária, nascido em Teresina - PI, aos 01/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de IZAIAS CRUZ ARAÚJO e de MODESTINA FELIPE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS DOS SANTOS ORASMO e REGIANE ALMEIDA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista de inteligência, nascido em São Paulo - SP, aos 20/12/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CELSO LUIZ ORASMO e de ROSANA PAES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, dentista, nascido em Diadema - SP, aos 27/10/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADEVANIR CANDIDO DA SILVA e de PALMIRA ROSA DE ALMEIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO VIANA FIGUEREDO JUNIOR e JÚLIA CHRYSTIN DA CUNHA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP, aos 28/01/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO VIANA FIGUEREDO e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
FIGUEREDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, corretora de seguros , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 18/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA e de 
QUELI REGINA DA CUNHA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO JEFERSON GUIMARÃES PEREIRA e TAINÁ DE LIMA VIEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Barra do Corda - MA, aos 04/12/1987, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA e de ANTONIA GUIMARÃES PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1993, residente 
em Diadema - SP, filho de PAULO GOMES VIEIRA e de MARIA EDNA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS CARLOS DUARTE SILVA e BRUNA DE SOUSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, torneiro mecânico , nascido em Diadema - SP, aos 15/06/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RINALDO CARLOS DA SILVA e de ANDRÉIA TEREZA DUARTE DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, operadora de logística , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 30/05/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SERGIO DA SILVA e de ROMENIA DE SOUSA 
GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHATAN BARBOSA ARAÚJO e GRAZIELE BATISTA DO NASCMENTO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em Feira de Santana - BA, aos 10/09/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO RAIMUNDO GOMES ARAÚJO e de VILMA GOMES BARBOSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de ELISANGELA BATISTA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 



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

solteiro, Autonomo, nascido em Sao Paulo, aos 28/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS ROCHA DA SILVA e de CELIA PIMENTEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
MANOEL FILHO e de EDNA WILMA VIEIRA DE SANTANA AMARO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEVÍ LOPES SANT'ANNA e VANESSA BARBOSA SANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, Autônomo, nascido em Guarulhos - SP, aos 25/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROMILDO DE SANT'ANNA e de MARIA MARTA LOPES DA SILVA SANT'ANNA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIEIRA SANDES e de WALDEMIRA BARBOSA SANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO ALVES FRANCISCO e PATRÍCIA ALVES DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

separado, montador de móveis, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WALTEMIRO FRANCISCO e de ELENICE DA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, babá, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 12/11/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ CARLOS DA CRUZ e de JUSSARA ALVES VIEIRA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO JULIANO MORAIS COSTA e NAIARA CYNIRA DA SILVA PINHEIRO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, publicitário, nascido em Acaraú - CE, aos 19/01/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JULIO FERREIRA NETO e de REGINA CÉLIA MORAIS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnica em seguros, nascido em Mogi das Cruzes - SP, aos 07/06/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ORIDES ALVES PINHEIRO e de WILMA DA SILVA PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARLOS DA SILVA e MARIA ROSINEIDE DE LIMA ROSENDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, projetista, nascido em Santo André - SP, aos 30/11/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ JOÃO DA SILVA e de MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, inspetora de qualidade, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 26/12/1975, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSE ROSENDO FILHO e de ANA ROSA DE LIMA ROSENDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS GUSTAVO DE FREITAS  e VALÉRIA LOPES DE SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, estoquista , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 21/04/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MESSIAS SIMPLICIO DE FREITAS  e de MARTA GUSTAVO DE FREITAS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de escrita fiscal , nascido em DIADEMA - SP, aos 27/03/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DA SILVA SOUSA e de DALVANIR LOPES DE BARROS 
; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
STEPHANO RAMOS DE ALCANTARA e HAILA SILVA DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Operador de máquina, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/07/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO FERNANDES DE ALCANTARA e de FATIMA RAMOS DE 
OLIVEIRA ALCANTARA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de RH, nascido em Feira 
de Santana - BA, aos 28/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROQUE MOREIRA DE 
SANTANA e de MARINEUSA CONCEIÇÃO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDNEI ANDRADE DA SILVA e RAYSSA SPINELLI FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, profissional educação fisica, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDNAILDO ANDRADE DA SILVA e de DEBORA CRISTINA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmaceutica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 12/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR e de 
MIRIAM SPINELLI FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO DA SILVA e KALYTHA MICKAELLY OLIVEIRA SERVALO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, nascido em Arapiraca - AL, aos 31/05/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LEANDRO DA SILVA e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de contas a pagar, nascido em Rondon do Pará - PA, 
aos 02/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DE OLIVEIRA SÉRVALO e de MARTA 
DIAS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO YUDI ONUKI e CAMILA DE DOMENICIS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, Tecnico de Mecatronica, nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1983, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CORNELIO TOSHIAKI ONUKI e de LIDIA MINEKO TAMURA ONUKI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Biologa, nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA e de ALEXANDRINA DE FATIMA DE 
DOMENICIS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HÉLIO DE LIMA JACUNDINO e JULIANA ALMEIDA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, analista de planejamento, nascido em Diadema - SP, aos 21/10/1983, residente em Diadema - SP, 
filho de ELOISIO FRANCISCO JACUNDINO e de MARIA VALMIRA DE LIMA JACUNDINO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, assistente de expedição, nascido em Januária - MG, aos 13/01/1984, 
residente em São Paulo - SP, filho de BENTO PEREIRA DE LIMA e de MARIA DE LOURDES ALMEIDA 
LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ROSA DOS SANTOS e GRAZIELA SOARES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 27/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DANIEL MARTINHO DOS SANTOS e de CATARINA FRANCISCO ROSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 09/04/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de URANIO SOARES DE SOUZA e de GERALDA MARIA DO ROSARIO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  03  de agosto de 2021. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALMIR SANTOS SILVA e LADYCLAIR LINS DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, porteiro, nascido em Serrinha - BA, aos 03/06/1966, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ TUY CARNEIRO DA SILVA e de TEREZINHA DO SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de recepção, nascido em Recife - PE, aos 03/11/1964, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIO JOSE DE SANTANA e de LERICE LINS DE SANTANA; 
 
 
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 agosto de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


