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Ano 30 - Nº 4807- São Paulo, Terça- feira,  5 de outubro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARINALDO BARBOSA DA SILVA e JAILZA LUIZA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 28/09/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO BARBOSA DA SILVA e de ARENITA LOURDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operadora de monitoramento, nascido em Moreno - PE, aos 16/07/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO e de ESTER LUIZA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO FLORENTINO PINHEIRO DA SILVA e BRUNA CATAO RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, músico, nascido em Diadema - SP, aos 09/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de AMELIA PINHEIRO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1996, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO e de MARINALVA CORDEIRO CATAO RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO DIB SEBA e MARIA JOSEFA AGUEDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Guaxupé - MG, aos 05/01/1949, residente em DIADEMA - SP, filho de DIB ISPER SEBA e de 
ANTONIETA SEBA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Jacobina - BA, aos 03/10/1960, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MATIAS JOSÉ DOS SANTOS e de JOSEFA AGUEDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS PAULO DA SILVA e MÔNICA MOREIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de manobra, nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO 
PAULO DA SILVA e de MAGNOELMA PAULO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAILTO IRENIO DE SOUSA e de 
YARA MOREIRA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ARTON BISERRA e EDIJANE MARIA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista, nascido em Novo Oriente do PIauí - PI, aos 01/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
FRANCISCO BISERRA e de BENEDITA FERREIRA DOS ANJOS BISERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Ribeirão - PE, aos 06/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS ALVES DE 
ALBUQUERQUE e de MARIA NAZARÉ SANTANA DE ALBUQUERQUE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE TRAJANO BRAGA e BÁRBARA ROBERTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de operações, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
CARLOS BRAGA e de SOLANGE TRAJANO DE PONTES BRAGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora de comércio exterior, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WILSON ROBERTO DOS SANTOS e de MOEMA ROCHA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE ALMEIDA DE JESUS e MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em Diadema - SP, aos 05/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ABELMANDO DE JESUS e de EMILIA DE SOUZA ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de EUJACIO RODRIGUES 
DOS SANTOS e de NELCI BERNARDES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL SORBARA DO NASCIMENTO e CATHERINA OLIVEIRA GAMEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, gerente de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1992, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de RONALDO ROBERTO DO NASCIMENTO e de RITA VERGINIA SORBARA DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de ALEXANDRE ANTONIO GAMEIRO e de LUCINARA FRANCISCA GAMEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEAN VIKTOR LOPES SANTOS e MAYANA DA SILVA GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/1998, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
EDVALDO SOUZA SANTOS e de MARLENE DIAS LOPES SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar jurídico, nascido em Diadema - SP, aos 13/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ EDMUNDO 
GONÇALVES e de MIRIAM DA SILVA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON DE OLIVEIRA SOARES e CLEICIANE DE PAULA FIRMINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de empilhadeira, nascido em São Paulo - SP, aos 06/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOARES e de MARIA ALICE RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, líder de produção, nascido em Coronel Fabriciano - MG, aos 29/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO FELICIANO DE PAULA e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OSÉIAS PEREIRA DA SILVA e ANDRESSA GONÇALVES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/08/1997, residente em Diadema - SP, filho de EDMILSON 
ANTONIO DA SILVA e de MARIA DALVA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 08/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CRISTIANO LIMA e de 
MARIA ROSA GONÇALVES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO MAIA DE ALCÂNTARA e CINTIA APARECIDA DA SILVA SCHIAVE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, ajudante de produção, nascido em FORTALEZA - CE, aos 15/07/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO ALVES DE ALCÂNTARA e de EDITE MAIA SAUDANIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON 
APARECIDO SCHIAVE e de ZULMARA VICENTE DA SILVA SCHIAVE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RHAMONY THIAGO REIS DA SILVA e BIANCA VITAL DOS SANTOS BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, nascido em Feira de Santana - BA, aos 16/01/1989, residente em Diadema - 
SP, filho de ZELIA REIS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 08/12/2001, residente em Diadema - SP, filho de ADONIAS DOS SANTOS BRITO 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, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO SILVA REIS e LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/06/1987, residente em Diadema - SP, filho de JUSTINO 
PEREIRA REIS e de ROSA BESERRA DA SILVA REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de SANDRO JOSÉ DE 
OLIVEIRA e de DANIELA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL CABRAL DE OLIVEIRA e CAROLINE SANTANA REIS MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 17/06/1983, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, filho de ARMENIO DE NOVAIS OLIVEIRA e de JOANA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JURANDY BRITO MIRANDA e de MARIANA SANTANA REIS MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS ELIAS ZACHARIAS DA SILVA e KEILA BORGES DE ALMEIDA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, cabeleireiro , nascido em DIADEMA - SP, aos 18/02/1997, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
ANTONIO DA SILVA FILHO e de WALKIRIA ZACHARIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
estudante , nascido em SÃO  BERNARDO DO CAMPO  - SP, aos 27/08/1998, residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de LUIZ DINO DE ALMEIDA  e de ROSEMEIRE DA SILVEIRA BORGES DE ALMEIDA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO CARLOS ALVES JUNIOR e PRISCILA DOS SANTOS VIANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico em logística, nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
CARLOS ALVES e de MARLENE CORREA DO NASCIMENTO; e a pretendente: , solteiro, recepcionista, nascido em 
Diadema - SP, aos 24/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NETO VIANA BONFIM e de ELISÂNGELA 
MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉDER VINICIUS DE CASTRO e FERNANDA VIEIRA MARQUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CÉSAR GONZAGA DE 
CASTRO e de MARLENE BRAZ BASTOS DE CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgiã 
dentista, nascido em Diadema - SP, aos 28/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO VIEIRA MARQUES 
e de ROSILDA VIEIRA MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVANDRO NASCIMENTO DOS REIS e MARIANA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, funileiro, nascido em Diadema - SP, aos 09/07/1992, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL JOÃO DOS 
REIS e de FRANCISCA BRITO DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 31/10/1998, residente em SÃO PAULO - SP, filho de RENAUTON CLEMENTE SANTOS 
e de ROSANGELA SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TONIÉLTON RODRIGUES DA MOTA e MARIANA DE SOUZA VENANCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, desenvolvedor de software, nascido em Nova Tebas - PR, aos 09/01/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZIO RODRIGUES DA MOTA e de ARIDALTE TOMAZ DE SOUZA DE MOTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de recursos humanos, nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de MAURICIO VENANCIO DE OLIVEIRA e de SIDICLEIA GASPAR DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ROBERTO VIEIRA e LARISSA DA SILVA MACIEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ferramenteiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/04/2000, residente em Diadema - SP, filho de APARECIDA BEZERRA 
VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/04/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de RICARDO ALEXANDRE DA SILVA MACIEL e de LILIAM IDUINA DA SILVA MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PERCY FERNANDO VILLA PEDRAZA  e MARCELA LIMA DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade boliviana 
, divorciado, médico, nascido em BOLIVIA , aos 06/07/1977, residente em Diadema - SP, filho de PERCY VILLA CASTRO  
e de JUANA PEDRAZA MELGAR ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de enfermagem, nascido em 
Conceição do Coité - BA, aos 25/11/1980, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MANDIO DE OLIVEIRA  e de MARIA 
DALVA LIMA DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSINEY MUNIZ BATISTA e VANESSA APARECIDA GRANCONATO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedor técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 05/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MUNIZ BATISTA e de JEANYCE CONCEIÇÃO BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora 
de investimentos, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS EMILIO 
GRANCONATO e de SUELI APARECIDA GRANCONATO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO MACHADO DE FARIAS e ELENA BARBOSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MACHADO DE FARIAS 
e de ELISA LEME DE FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em BOQUIRA - BA, aos 
05/04/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de DEOGRACIO SOUZA SILVA e de ELZA MACÊDO BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAPHAEL TADEU LEONE e LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1990, residente em Diadema - SP, filho de APARECIDO 
OSMAR LEONE e de MARIA JOSÉ GUSMÃO LEONE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, revisora, nascido 
em Camaragibe - PE, aos 21/06/1988, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ BENEDITO DA SILVA FILHO e de MARIA 
DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN WILLIAN DE SOUZA NASCIMENTO e ADRIANE SILVA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador de moveis, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO e de SIMONE APARECIDA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 04/10/1999, residente em Diadema - SP, filho de ADEMAR 
GUARDALUP DA CRUZ e de CRISTIANE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA e LETÍCIA MONTEIRO NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 30/07/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO LOURENÇO 
DA SILVA e de NERIVANIA ALVES VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 28/12/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ ROBERTO BEZERRA NUNES e de ANA 
CLAUDIA MONTEIRO NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRENDON DE MELO SANTOS e JOANE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 21/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CELSO DA SILVA SANTOS e 
de EDINEA LUCIA DE MELO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Boca da Mata 
- AL, aos 14/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA SONIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE DE SÁ RAMOS e BARBARA CATHARINI GUIRRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS AURELIO 
RAMOS e de MARIA MADALENA GOMES DE SÁ RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica 
de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 30/11/1993, residente em Diadema - SP, filho de ROGERIO APARECIDO 
DE ALMEIDA e de ELIETE GUIRRA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON DOS SANTOS e PATRÍCIA MAIA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de GILMAR ALVES DOS SANTOS e de 
ROSIMEIRA MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - 
SP, aos 22/06/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DA SILVA e de ADRIANA MAIA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO MOREIRA DE BRITO e MARIA GORETE ALVES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Serra Preta - BA, aos 26/06/1970, residente em Diadema - SP, filho de MOISÉS CORREIA 
DE BRITO e de ANTONIA MOREIRA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Morro do Chapéu - BA, aos 06/07/1965, residente em Diadema - SP, filho de CELESTINO GONÇALVES DE SOUZA e de 
IZALTINA ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KALLEL MIRANDA GONÇALVES e NÁTHALY CRISTINA PIRES SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 16/03/2000, residente em Diadema - SP, filho de WANDERCI DE 
FREITAS GONÇALVES e de FRANCISCA DA SILVA MIRANDA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/05/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON MORAES 
SOUZA e de NORMA CRISTINA PIRES DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDGAR FERREIRA SILVA e RAIZA CASTRO GRANATO DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, comerciante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/10/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
REGINALDO FERREIRA SILVA e de JOSEFINA CLEUNICE SALVATI SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1991, residente em Diadema - SP, filho de ARGEMIRO 
GRANATO DE ARAUJO e de MARIA DAS GRAÇAS SANTANA CASTRO ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME AMORIM DA SILVA e ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista fiscal, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI DA 
SILVA e de ELISANGELA AMORIM DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente juridica, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 05/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS PAULO DE OLIVEIRA e 
de ELIZETE OLIVEIRA QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOVAIR LOPES DA SILVA e SARAH STEPHANIE PRATES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, técnico contábil , nascido em DIADEMA - SP, aos 23/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOVENTINO 
LOPES DA SILVA e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
contadora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de JEFFERSON MIRANDA 
SANTOS e de FABIANA DE AGUIAR PRATES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR MACEDO DA ROCHA e NATHALIA DIAS BISPO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1997, residente em Diadema - SP, filho de ADEMAR CANDIDO DA ROCHA e 
de ELZA DE OLIVEIRA MACEDO DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 04/08/1996, residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO CLEMENTE BISPO e de 
CLAUDETE CONCEIÇÃO DIAS BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN RAFAEL DOS SANTOS CAMPOS e GABRIELLE CHRISTINE CASTANHEIRA DA SILVA SAMPAIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP, aos 25/01/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de OSVALDO VIANNA CAMPOS e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1997, residente em 
São Paulo - SP, filho de ALMIR SILVA SAMPAIO e de DANIELLE CASTANHEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERT RODRIGUES DA SILVA e TAMIRES SANTOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente de lojas, nascido em Diadema - SP, aos 04/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GETULIO 
RODRIGUES DA SILVA e de CASSIA CILENE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de 
vendas, nascido em Penedo - AL, aos 26/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTÔNIO FERREIRA 
DE SOUSA e de VANIA MARIA SANTOS DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO LUIZ SOARES DO PRADO e GABRIELLI PIRES GUAITA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Administrador, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de DONIZETE 
BENEDITO VIEIRA DO PRADO e de GAILDE DA CRUZ SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Professora, nascido em São Bernardo do campo - SP, aos 27/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO GUAITA e de CONCEIÇÃO APARECIDA PIRES GUAITA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO PEREIRA LEITE e VERONILDA FERREIRA DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/01/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO FERREIRA LEITE e de NAIDE PEREIRA LEITE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
conferente de produção, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 30/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
BATISTA DE CARVALHO e de ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGINALDO JOSÉ DA SILVA e MILENA  APARECIDA DIAS GONÇALVES , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, oficial frezador , nascido em Diadema - SP, aos 13/11/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MANOEL DA SILVA e de SEVERINA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, vendedor , 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 08/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ERONDI PURCINO 
JOSE GONÇALVES  e de MARINEZ DIAS GONÇALVES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL CONCEIÇÃO DA SILVEIRA e MARIA APARECIDA SILVA DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 05/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SOLANGE CONCEIÇÃO DA SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em São 
Paulo - SP, aos 31/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEFA SANDRA SILVA DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA e EVELINE CARLA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de ponte, nascido em Pocrane - MG, aos 16/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de DIVINO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA e de GENI DA LUZ DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em Maraial - PE, aos 18/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DO 
NASCIMENTO e de MARIA SANTANA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILSON PEREIRA DA SILVA  e SANDRA ROSENDO COSTA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aux. de montagem C , nascido em LIMOEIRO - PE, aos 01/01/1968, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO PEREIRA 
DA SILVA  e de MARIA EMILIA BARBOSA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, lapidadora de peças , 
nascido em LAGOA DO OURO - PE, aos 30/06/1974, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARIA COSTA  e de 
DORACY ROSENDO BARBOSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO DE OLIVEIRA NOMURA e JULIANA LAURINDO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, expedidor, nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANK 
KAZUHIDE NOMURA e de EUNICE HELENA ROCHA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
LAURINDO DA SILVA e de INEZ MANOEL DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ DE MIRANDA VIDAL e LILIANE DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/09/1996, residente em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, filho de ANAILTON VIDAL DA SILVA e de LEONILDA DE MIRANDA VIDAL; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, confeiteira, nascido em Santo André - SP, aos 02/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO e de MARIA ELIANES DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DALTON VIDAR MORETTI  e LINDSEY LOPES DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
agente de cozinha II , nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 09/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MAURI CESAR MORETTI  e de LEILA VIGAR MORETTI ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, agente de 
desenvolvimento infantil, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/04/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDSON JOSÉ DOS SANTOS  e de ROSANGELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL PEREIRA DA SILVA e NICOLE AFONSO RODRIGUES SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS ROCHA DA SILVA e de NILDA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em 
São PAULO - SP, aos 21/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO RODRIGUES SOARES e de LUCIANA 
DE OLIVEIRA AFONSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHNNY HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS e LETÍCIA MARTINS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasieiro, solteiro, copeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/03/1995, filho de ADEMIR PAULO DOS SANTOS e de 
BARBARA SANTOS RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de recusrsos humanos, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 17/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA e de 
MARIA ROMILDA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUBENS TEIXEIRA DE SOUSA e LAYS REBECA BRANCO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de montador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROBERTO TEIXEIRA DE SOUSA e de RENILDA APARECIDA ROSA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em Itapevi - SP, aos 22/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de DUILIO 
CARLOS BRANCO e de EVA CRISTINA ALEIXO BRANCO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE PEREIRA MARTINS e SARA GABRIELLY DE SOUSA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, aux. técnico , nascido em DIADEMA - SP, aos 31/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO DO 
CARMO MARTINS e de ELAINE CRISTINA PEREIRA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. 
administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMAR NAVARRO 
DOS SANTOS e de ANA MARIA GOMES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA CRISTINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Encarregado de manutenção, nascido em Pombos - PE, aos 25/03/1970, residente em Diadema - SP, filho de MARIA 
TERESA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Empregada doméstica, nascido em Chã Grande - 
PE, aos 02/10/1975, residente em Diadema - SP, filho de HELENO JOSE DOS SANTOS e de ANTONIA BEATRIZ DO 
SACRAMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ODAIR DA SILVA SIMIÃO e EDVANIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
mestre de obra, nascido em Maraial - PE, aos 03/01/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO AMÉRICO 
SIMIÃO e de CARMELITA JOSEFA DA SILVA SIMIÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Maraial - PE, aos 11/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEMIÃO DA SILVA e de MARIA CICERA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE AGUIAR DE MELO e KAMILA ANTUNES GARCIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, projetista, nascido em Diadema - SP, aos 25/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CICERO 
EVARISTO DE MELO e de MILANDIA MARIA BANDEIRA DE AGUIAR DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 13/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de EDUARDO 
FELIPE GARCIA e de ALEVINA DE SOUZA ANTUNES GARCIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO DA SILVA CORDEIRO e ALESSANDRA JESUS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Soldador, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TERENSO 
GONÇALVES CORDEIRO e de CLAUDETE DA SILVA CORDEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Analista de RH, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CLARO ASSUNÇÃO 
DE OLIVEIRA NETO e de IRENILDE ROSA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA SILVA e JAZILANE ALEXANDRE RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de 
enfermagem, nascido em Natal - RN, aos 11/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES 
e de GEIZA MARIA PEREIRA ALEXANDRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL GAVINELLI DEVITO e VANESSA APARECIDA DA ROCHA PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1985, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, filho de LEVY DEVITO e de IVONETE GAVINELLI DEVITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora, nascido em Santo André - SP, aos 13/11/1989, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ALVES 
PAIVA e de CILENE AUGUSTA DA ROCHA PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO SILVA DOS SANTOS e ANGELA SILVA REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Técnico em 
montagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALMEIDA DOS 
SANTOS e de BALBINA SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Administradora, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONEL ALMEIDA DOS REIS e de MARLEIDE 
GONÇALVES DA SILVA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME EMANUEL DA SILVA NUNES e JAYANE CRISTINA DA SILVA FREITAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, nascido em Santo André - SP, aos 29/01/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DANIEL NUNES e de JACIANE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 22/05/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO 
SEVERO DA SILVA e de DENISE SEVERINO DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 5 de  outubro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KEVIN ALVES DA SILVA e ANA CAROLINA PEREIRA PAULA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTÔNIO ERIALDO DA SILVA e de SELMA ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora de negócios, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/03/1992, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de MANOEL MISSIAS DE PAULA e de CLEUDA PEREIRA DE SOUZA PAULA; 
 
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, 5 de  outubro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


