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Ano 30 - Nº 4768 - São Paulo, Terça- feira,  6 de julho de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM LIBERATO MESSIAS e LUCIENE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, operador de moldagem, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 09/02/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de JUVENAL MESSIAS e de JURACI LIBERATO MESSIAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de moldagem, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 25/06/1978, residente em Diadema - SP, filho de JOSE LOURINALDO DA SILVA e de 
MARIA ZILDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AILSON DOS SANTOS VIEIRA e ALINE CARVALHO MAIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

viúvo, operador de maquina, nascido em Sitio do Mato - BA, aos 03/01/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO APARICIO VIEIRA e de MARIA ANTONIA SANTOS VIEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em MASCOTE - BA, aos 15/12/1989, residente em 
DIadema - SP, filho de CAROLINA CARVALHO MAIA FILHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GLEITON DOS SANTOS VIEIRA NASCIMENTO e TAMIRIS PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em IBIRAPITANGA - BA, aos 29/03/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GRACINDO VIEIRA NASCIMENTO e de ELIENE SEBASTIÃO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 27/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ALVES DA SILVA e de FRANCISCA 
PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE VIDAL DOS REIS e TATIANE FERREIRA MENDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista de TI, nascido em Diadema - SP, aos 21/06/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDMILSON ALVES DOS REIS e de ILENUSA LUZIA VIDAL DOS REIS; e a pretendente: , solteiro, 
aux. administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 29/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANACILIO SIQUEIRA MENDES e de SUELI FERREIRA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN FELLIPE SOARES GADELHA e JÉSSICA FERNANDES DE SOUZA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, auditor contábil , nascido em Diadema - SP, aos 28/12/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO IVAN LIMA GADELHA e de ANTONIA CILENE PEREIRA SOARES 
GADELHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, mercadóloga , nascido em Diadema - SP, aos 
26/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO SANDES DE SOUZA e de FERNANDA MAGNA 
FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONEL DA ENCARNAÇÃO  MACIEL  e JULIANA IZABEL BORDIN , sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileiro , solteiro, motorista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/03/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ PEREIRA MACIEL  e de NEILDA DA ENCANARÇÃO MACIEL ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, confeiteira , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/03/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO BORDIN  SOBRINHO  e de APARECIDA IZABEL BORDIN ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE DANTAS FONSECA e SARA SANTOS ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DAVIMAR CASSIMIRO FONSECA e de GICELIA DANTAS DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE MARTINS ALVES e de MARINA DOS SANTOS ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

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

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Entre Rios - BA, aos 07/07/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIS CARLOS DE SOUZA e de CREUSA MARIA CARDOSO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Entre Rios - BA, aos 
17/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARTINS CARDOSO e de JULIA ALCIRA 
SANTOS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO FRANCISCO DA PAIXÃO e MICHELE APARECIDA RANGEL, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em JABOATÃO - PE, aos 12/01/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE FRANCISCO DA PAIXÃO e de MADALENA SANTOS DA 
PAIXÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 22/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
DA SILVA RANGEL e de VERA LUIZ RANGEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO COSTA PERMÍNIO e MARIA MADALENA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em LIMOEIRO DE ANADIA - AL, aos 17/09/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de ADELMO PERMINIO e de JOSEFA COSTA PERMINIO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de enfermagem, nascido em ARAPIRACA - AL, aos 07/08/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL ALVES  e de TERESINHA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO LIMA DA SILVA e TACIANE SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, operador de maquina, nascido em SENHOR DO BONFIM - BA, aos 27/12/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALBERTO DA SILVA e de ÁUREA LIMA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/04/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ GALINDO DE OLIVEIRA e de MARIA GORETI SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDERLEI ARANTES DE ANDRADE e ALINE AMARAL SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, motoboy, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE e de ANGELA MARIA ARANTES COSTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manicure, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/10/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de RONALDO DA SILVA SANTOS e de GISELE DOMINGOS DO AMARAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ROBERTO MUNIZ  e MARIA DE FATIMA DE SENA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 

divorciado, gráfico , nascido em SÃO Paulo - SP, aos 14/06/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO INACIO MUNIZ  e de ALICE RODRIGUES MUNIZ ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, técnica de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/02/1962, filho de COSME  MATIAS 
DE SENA  e de BERNARDETH DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDREW MELQUÍADES DA SILVA e ADRIANA AGUIAR DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/04/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de EDÉSIO MELQUIADES DA SILVA e de ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 12/01/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JUVENAL PEREIRA DE SOUZA e de EDINEUDA TELES DE AGUIAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO LUIZ PLATZER e ADRIANA SILVA LEME, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 

mecanico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/03/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de VERNER 
PLATZER e de MARIA LUCIA PLATZER; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de ZODEI ORLANDO LEME e 
de EUNICE SILVA LEME; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTÔNIO CARLOS  CAMILLO BUGADA e VANESSA RAMOS SANTOS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , solteiro, operador de logistica , nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 
18/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO CARLOS BUGADA  e de APARECIDA 
CAMILLO BUGADA ; e a pretendente: , solteiro, secretária de aula , nascido em RIBEIRÃO PIRES - SP, aos 
15/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO JOAQUIM FREIRE DOS SANTOS  e de MARIA 
DO SOCORRO DE CARVALHO RAMOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO SILVIO PRIMO e FERNANDA DA SILVA MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, desenhista, nascido em Diadema - SP, aos 05/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BENEDITO LEONARDO DA SILVA e de ANTONIA CLEOMIR PRIMO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de licitação, nascido em Diadema - SP, aos 03/08/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FERNANDO FERREIRA DE MELO e de MARIA VERA LUCIA DA SILVA MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA e ROSIMARA MENDES FERREIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, agricultor, nascido em CATOLÉ DO ROCHA - PB, aos 11/06/1993, residente 
em Diadema - SP, filho de PAULO VIANA DA COSTA e de  MARGARIDA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em SÃO CAETANO DO SUL 
- SP, aos 20/09/1989, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA e de MARIA DO 
SOCORRO MENDES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL APARECIDO CARVALHO TEODORO  e DANIELE APARECIDA  VASCONCELOS , sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, enfermeiro , nascido em PANORAMA - SP, aos 08/09/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO PEREIRA TEODORO  e de ROSIMEIRE DIAS 
CARVALHO TEODORO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, nutricionista , nascido em 
CANDIDO MOTA - SP, aos 24/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ APARECIDO 
VASCONCELOS  e de ELIZABETE MARQUES DO VALE VASCONCELOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME HENRIQUE FREIRE LIMA e VANESSA MATOS MARTINS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/04/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANGELO MARCIO DE LIMA e de GISLAINE FREIRE DE AQUINO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/01/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALTEIR MARTINS DA PENHA e de ANANILA REIS DOS SANTOS 
MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTONIEL ALVES CORREIA e CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, viúvo, lider de produção, nascido em UBERABA - MG, aos 15/10/1979, residente em Sorocaba - 
SP, filho de ANUSDELIO ALVES CORREIA e de MARIA EUNICE ALVES CORREIA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, berçarista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
20/05/1979, residente em Diadema - SP, filho de VITORIO ROSA DE SOUZA e de TEREZA FERREIRA 
NUNES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAN DAVID CHARRON e GREIZZIER GABIANE PEREIRA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 

alemã , solteiro, fisioterapeuta , nascido em BERLIN, aos 23/12/1984, residente em BERLIN , Alemanha, filho 
de MIECZYSLAW PIOTR RUDOLF-CHARRON  e de DANIÈLE RENÈE GEORGETTE ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/04/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MAILDES PEREIRA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID MARTINEZ PEREO e CARLA ROSA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade espanhola, 

solteiro, autonomo, nascido em MADRI - ESPANHA, aos 23/10/1981, residente em Diadema - SP, filho de 
CARLOS MANUEL MARTINEZ e de ANA PEREO BOZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, tecnico administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 23/03/1984, residente em Diadema - SP, 
filho de DIORIPE JOSE DA SILVA e de GENICE ROSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS DOS SANTOS  e LEILA CUBERTINO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

pedreiro, nascido em GUARULHOS - SP, aos 09/06/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
BENEDITO DOS SANTOS  e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/07/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VICENTE CUBERTINO  e de MARIA AUXILIADORA CUBERTINO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS e CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 29/05/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIA JULIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MAGDALENE 
DE FÁTIMA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE SUBTIL BARBOSA e ROSANE GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 09/10/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JAIME SUBTIL BARBOSA e de MARIA DE JESUS GONÇALVES BARBOSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
13/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO GOMES DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA DA  
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CHARLES CARLOS COSTA e JULIANE DOS SANTOS RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALTER CARLOS COSTA e de ALICE PAULINO CARLOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, professora, nascido em Piranguçu - MG, aos 04/03/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO RIBEIRO MARIANO e de MARIA PIEDADE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO LEANDRO MACHADO e KÁSSYA ANDRADE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, Assistente operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE MAURI MACHADO e de NILZA APARECIDA COELHO MACHADO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Estagiária, nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ELEOTERIO DE SANTANA e de KATIA ALVES DE ANDRADE 
SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO GONDES e JEOVANNA ROSA DOS ANJOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em Diadema - SP, aos 23/06/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALTAIR JOSÉ GONDES e de MARIA ERINEIDE DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 05/04/2000, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ SERAFIM SILVA DOS ANJOS e de JUCILEIDE ROSA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



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

brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 09/06/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RICARDO LOPES DA SILVA e de MARILIA DE OLIVEIRA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/02/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON MATIAS LINS e de SUELY SANTOS LINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDEVALDO MOREIRA MARTINS e MÁRCIA MARIA LEANDRO LEMOS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico de autos, nascido em Dois Irmãos do Tocantins - TO, aos 
17/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARTINS DOS SANTOS e de NERCI MOREIRA 
MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, nascido em Pedra Branca - CE, 
aos 12/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LEMOS DA SILVA e de MARIA DE 
FÁTIMA LEANDRO LEMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO RAMOS DA SILVA e CLAUDIA ERMENEGILDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, Motorista, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 30/10/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DAVINO DE ALMEIDA SILVA e de LUIZA MARILAC RAMOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Analista de Departamento Pessoal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
27/04/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de IRINEU ERMENEGILDO e de ODETE MARIA 
ERMENEGILDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO NASCIMENTO GITTI DA FONSECA e ERIKA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário publico, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de WAGNER GITTI DA FONSECA e de SUELI EDNA NASCIMENTO DA FONSECA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancaria, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO ALVES DA SILVA e de NILDA JANUARIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON PEREIRA DAMASCENO e CICERA NEIDE DE MENEZES SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, Eletricista de manutenção, nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de JURANDIR DOS SANTOS DAMASCENO e de VALDINEIA PEREIRA 
LEÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Auxiliar de produção, nascido em Cedro - CE, 
aos 26/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e de FRANCISCA 
FRANCINILDA DE MENEZES NECO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGERIO LOPES RODRIGUES e CAROLINE CARVALHO ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, instrutor, nascido em CAMPO GRANDE - MS, aos 14/11/1973, residente em Diadema - 
SP, filho de NAURO RODRIGUES e de MARIA CONCEIÇÃO LOPES RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/01/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BEZERRA DA ROCHA e de SIDELENE CARVALHO CIRILO 
ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
 
 
 



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

nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZINHO BRITO FERREIRA e de ROSANGELA DOS SANTOS BEZERRA 
FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de call center, nascido em Santo 
André - SP, aos 26/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA e de 
SILVANA BENEVIDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIME ARAUJO e JOZILENE BEZERRA ANDRADE NOGUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em Guaracai - SP, aos 25/10/1963, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO e de LUZIA PERPETUA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Teodoro Sampaio - BA, aos 02/03/1966, residente em DIADEMA - 
SP, filho de SALVELINA BEZERRA DE ANDRADE e de JOSÉ ANDRADE FILHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS RANEA DOS REIS e ADRELAYNE SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS FRANCO DOS REIS e de CLAUDIA RANEA DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, aos 11/06/1998, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ ADRIANO DE SOUZA e de ANGELA DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO BISPO DOS SANTOS e MICAELA BARBOSA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, Analista fiscal, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1992, residente em Diadema - 
SP, filho de GIOVANI BISPO DOS SANTOS e de CELÚCIA DO CARMO BISPO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO NONATO ALVES e de MARIA JOELIA BRAGA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL HUMBERTO FIDALGO GOMES e ANDREZA DE OLIVEIRA SOARES, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO CARLOS GOMES e de ELISABETE DE JESUS FIDALGO GOMES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer de interiores, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/03/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO SOARES e de NEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA 
SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUI WESLEY SANTANA REIS e CAMILY RIBEIRO SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Guanambi - BA, aos 07/02/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de WILSON GONÇALVES DOS REIS e de RITA BARBOSA DE SANTANA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, menor aprendiz, nascido em Diadema - SP, aos 18/01/2004, 
residente em Diadema - SP, filho de BENTO BARBOSA DE SANTANA e de ANA PAULA RIBEIRO DOS 
SANTOS SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALAS SOUZA DA CONCEIÇÃO e ANNIE GABRIELE CARDOSO SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em TEIXEIRA DE FREITAS - BA, aos 05/02/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADIVALDO DA CONCEIÇÃO e de ANTONIA FRANÇA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 23/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEKSANDRO DO CARMO SILVA e de 
SILVANIR CARDOSO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DONIZETE DIAS JUNIOR e THAYNÁ DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

lavador de cilindro, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DONIZETE DIAS e de MARIA APARECIDA DE FREITA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, embaladora, nascido em Diadema - SP, aos 04/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO JESUS DE SOUZA e de JOSEFA DAMIANA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM RODRIGUES DAS NEVES e LUCIANA EMIDIO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante, nascido em Mogi das Cruzes - SP, aos 06/09/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES e de TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de limpeza, nascido em DIADEMA - SP, aos 
01/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO EMIDIO DE OLIVEIRA e de ANÁLIA SIQUEIRA 
DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CEZAR ROSA e ANA PAULA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, 

nascido em Laranjal - PR, aos 01/09/1982, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO ROSA e de 

CACILDA MENDES ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de qualidade, nascido 

em Londrina - PR, aos 03/08/1996, residente em Diadema - SP, filho de OSMAIR FELICIO DA SILVA e de 

LUCIANA LOURES DA SILVA 

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

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON LEONEL DA SILVA e KATIANE MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, impressor flexo gráfico, nascido em SÍTIO DO MATO - BA, aos 18/05/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de UILSON LEONEL DOS SANTOS e de SUELY FERREIRA DA SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 
13/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GERMINIO LOPES DA SILVA e de ABENILZA CELESTINA 
MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP,  6  de julho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO HENRIQUES TEODORO e FABIANA REGINA MATIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, soldador, nascido em Diadema - SP, aos 12/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ HENRIQUES TEODORO e de ODETE ANTÔNIO TEODORO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/09/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JUAREZ CONRADO MATIAS e de MARISETE HELENA DA COSTA; 
 
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,  6  de julho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


