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Ano 30 - Nº 4823 - São Paulo, Terça- feira,  7 de dezembro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RUY NERO DA CUNHA e OLIVIA PEREIRA DE MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Guaraciaba - MG, aos 
12/05/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PATROCÍNIO DA CUNHA e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, aposentada, 
nascido em Tabapuã - SP, aos 01/06/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE 
PEREIRA DE MOURA e de RITA RODRIGUES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WASHINGTON DE ARRUDA OLIVEIRA e FLÁVIA AMANDA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Vitória de Santo 
Antão - PE, aos 27/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO CORREIA DE 
OLIVEIRA e de LUZIA SEVERINO DE ARRUDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, manicure, nascido em Diadema - SP, aos 01/11/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de BENJAMIM ALMIR DOS SANTOS e de ANA LUCIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS e ELISA MARIA PINHEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista de caminhão, nascido em São Paulo - SP, 
aos 21/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ANATALIO DOS SANTOS 
e de VERA LUCIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Fortaleza - CE, aos 27/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARIA JOSULIRA PINHEIRO VAZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CLEBER BARBOSA DOS SANTOS e ALINE SILVA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Irecê - BA, aos 
19/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ZEFERINO BARBOSA DOS SANTOS e 
de ADEDINA GAMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em Diadema - SP, aos 15/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CICERO DE SOUSA SILVA e de MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LEONARDO DE FREITAS e LORRANE RIBEIRO LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista de sistemas, nascido em UBERLÂNDIA - MG, 
aos 18/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de HELDER DE OLIVEIRA FREITAS e 
de ROSE MARY DE CASTRO FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/01/2002, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EMIDIO RIBEIRO LIMA e de MARIA ELIZABETH GOMES DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LEONARDO ALAN DA SILVA e NELZITA MACEDO NEVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/01/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA e de VERA LUCIA 
DE OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Piatã - BA, aos 09/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de NILIO FRANCISCO 
NEVES e de ELZITA AUGUSTA MACEDO NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FABIANO CESAR ANGELINO e VALQUIRIA APARECIDA CASTRO VIANA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Itatiba - SP, aos 
21/11/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JUSTINO ANGELINO NETO e de 
MARTA DIAS ANGELINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1968, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PERCIVAL PEREIRA VIANA e de MARIA DO CARMO CASTRO VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GILBERTO ALVES DA COSTA e MILENE MARTINS DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santo André - SP, aos 02/07/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA e de 
SANDRA MARIA REZENDE DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO MARTINS DE ARAUJO e de MARIA THEREZA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUCAS LEITE DE MARCHI e RAYANE MAURILIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de negocios, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 07/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON LUCIANO 
DE MARCHI e de MARIA EDILENE LEITE DE MARCHI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, nutricionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/07/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERALDO ANASTACIO DA SILVA e de IVONE MAURILIA DE 
ALMEIDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSE APARECIDO DE SOUZA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquinas, nascido em 
Pirapozinho - SP, aos 05/05/1973, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM 
CAROLINO DE SOUZA e de DULCINEIA BATISTA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em Osasco - SP, 
aos 04/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JUVINO MANOEL DOS SANTOS e 
de MARIA LAURA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JONATHAN CARDOSO DE MACENA e VITÓRIA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 03/03/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MOISES FERNANDES DE MACENA e de MAGNA 
RAMOS CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 25/04/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEY JOSÉ 
SOUZA SANTOS e de MARIA APARECIDA ANTONIO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JACKSON VALERIANO BISPO e STEFANY CRISTINA NOVAES DE CARVALHO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 30/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de HILARIO 
APARECIDO BISPO e de MARCIA VALERIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MAURA NOVAES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GEDENILSON SIQUEIRA DA SILVA e VANESSA CRISTINA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, nascido em 
Guarulhos - SP, aos 03/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO 
SIQUEIRA SILVA e de LUCIA MARIA SILVA VERÇOSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 13/03/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSENILDO SALÚ DA SILVA e de MARIA JOSÉ DE LIMA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FERNANDES CARNEIRO DE ARAUJO e JUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, corretor de imóveis, nascido em Ichu - 
BA, aos 08/09/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL HILARIO DE ARAUJO 
e de LIONIDIA CARNEIRO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Oliveira dos Brejinhos - BA, aos 30/10/1973, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO ALVES FERREIRA e de ANA DOS SANTOS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GUILHERME SANTOS FREIRE e MIGUELISSE SANTOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de telemarketing, nascido em 
Salvador - BA, aos 13/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO TAVARES 
FREIRE e de MARIA DA PAZ DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em Oliveira dos Brejinhos - BA, aos 29/09/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS e de REJE 
APARECIDA SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WILLIAN HENRIQUE TOME SILVA e BRENDA LIMA SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/08/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RENATA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/05/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ARNALDO PEREIRA SOUZA e de JOSERLANE DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FELLIPE CARDOSO GONÇALVES e KATHLYN CORREA MUNIER, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
11/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO DE ARAUJO GONÇALVES 
e de LILIANE CARDOSO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de suprimentos, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/01/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JEREMIAS MUNIER e de CLAUDIA CORREA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ ADELSON DA SILVA BEZERRA  e ROSEMEIRE ANA DOS SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, porteiro, nascido em PAULO AFONSO 
- BA, aos 17/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FEITOSA 
BEZERRA e de DIODINA QUITERIA DA SILVA BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, recepcionista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/02/1967, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANGELO DOS SANTOS IRMÃO e de NAIDE ANA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GABRIEL LUIZ RAMIRES BERGARA e JENNIFER GALDINO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FLÁVIO BERGARA e de UESLAINE 
RAMOS RAMIRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de HILTON GALDINO 
DA SILVA e de JULIANA SEVERINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ELINALDO DA SILVA LIMA e LUCIANA FERREIRA DA SILVA CARLOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Capistrano - CE, aos 
01/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de COSMO FERREIRA LIMA e de 
FRANCISCA DA SILVA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Capistrano - CE, aos 25/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DE SOUSA CARLOS e de MARIA FERREIRA DA SILVA CARLOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DIEGO HENRIQUES DE MELO e BRUNA ARAUJO DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/06/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ORLEX SANDRO SILVA DE MELO e de ADRIANA 
HENRIQUES DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUCIANO MARTINS DE SOUZA e de FATIMA APARECIDA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RAUL DOS SANTOS CORREIA e NICELENE ANTUNES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, nascido em BRASILIA - DF, 
aos 14/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FAUSTO CORREIA FILHO e de 
LUZIA DOS SANTOS CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de cozinha, nascido em XIQUE-XIQUE - BA, aos 13/01/1984, residente em Diadema - SP, 
filho de ADENILSON DOS SANTOS e de SIRLENY ANTUNES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

DANIEL ALVES DOS SANTOS e ÉRICA DOS ANJOS RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, controle técnico, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 02/10/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO GOMES 
DOS SANTOS e de MARIA ALVES CANANEIA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 
21/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ENEDIR DO CARMO RODRIGUES DE 
SOUZA e de IRENE DOS ANJOS E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RODRIGO DAS NEVES SILVA e CARLA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, frentista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
21/01/1982, residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO LOPES DA SILVA e de 
MARILDI DAS NEVES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregada de seção, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/04/1981, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA NETO e de SÔNIA APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ROGÉRIO ROSA RODRIGUES e CÉLIA SILVEIRA FONSÊCA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
01/12/1974, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO GARCIA RODRIGUES e de 
ROSA SANTA ROSA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em URANDI - BA, aos 31/12/1995, residente em Diadema - 
SP, filho de CÉLIO APARECIDO FONSÊCA e de SIMONE SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCOS ROGERIO DE LIMA e ELIANE RODRIGUES RUMAN, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/06/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JUAREZ DE LIMA e de VALDENIR 
MARTINS DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 25/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RUMAN 
e de NEUZA RODRIGUES RUMAN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCOS VINÍCIOS CATOZZO LOPES e ROBERTA NUNES MARQUES DE LIMA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO LOPES e de ROSANGELE 
DE OLIVEIRA CATOZZO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOEL CEZAR LIMA e de MARIA DE FATIMA NUNES MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JUNIO CUSTÓDIO BARBOSA DOS SANTOS e ANA PAULA FERREIRA DANTAS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em 
Fernandópolis - SP, aos 08/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de CUSTÓDIO 
BARBOSA DOS SANTOS e de JOCILENE PIROLA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 10/10/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO DANTAS GOMES e de SUELI GOMES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CRISTHIAN GARBELOTO FRANCISCO e RAQUEL BORGES ALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de secador, nascido em TIMBÉ 
DO SUL - SC, aos 20/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO 
FRANCISCO e de VANDJARA CARLA GARBELOTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em TABOÃO DA SERRA - SP, aos 12/12/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSE MARCOS SILVA ALVES e de ROSICLEI BORGES DA 
SILVA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ISRAEL SILVA NASCIMENTO e EMILLE SANTOS DE JESUS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, repositor , nascido em DIADEMA - SP, aos 03/12/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IBRAHIM PEREIRA DO NASCIMENTRO e de 
EDNALVA MARIA SILVA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, atendente de caixa , nascido em JACOBINA - BA, aos 05/09/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILSON MANOEL SANTOS DE JESUS  e de JUCILEIDE DOS 
SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CAIQUE SOUZA DE JESUS e MILENA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de atendimento e segurança, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 24/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOCIMAR RIBEIRO 
DE JESUS e de MARIA APARECIDA DE SOUZA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em Maceió - AL, aos 22/04/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA ZENI DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SOUSA e LUCICLEIDE MARIA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, zelador, nascido em Limoeiro - PE, aos 
08/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIS DE SOUSA e de JOSEFINA 
MARIA DOS SANTOS SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, 
nascido em João Alfredo - PE, aos 17/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
JOÃO DA SILVA e de LUCIA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

HÉRMESON BATISTA DE ALMEIDA e ALINE APARECIDA VIEIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Junqueiro - AL, 
aos 19/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBIS RIBEIRO DE ALMEIDA e de 
MARIA BATISTA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, brasileira, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
VIEIRA DA SILVA e de RITA RIBEIRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

THIAGO PINHEIRO DE AARÃO e PAMELA CAMILA FERREIRA SILVA DE PAIVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ferramenteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 06/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BENICIO 
PINHEIRO DE AARÃO e de EDLENA MARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
08/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DONIZETE DE PAIVA e de 
JOSINEIDE DA SILVA DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ADAUTO PIRES DA SILVA e LAIANE DA SILVA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro civil, nascido em Jaguaquara - BA, aos 
21/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR GOMES DA SILVA e de MARIA 
PIRES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, embaladora, nascido 
em CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA, aos 14/05/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ALVES SOARES FILHO e de MARINEIDE DA CRUZ DA SILVA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GABRIEL BASTOS DE SANTANA e KATLEEN CHAVES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 28/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO 
SANTANA e de MARLENE APARECIDA VIEIRA BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/2003, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO ALVES SILVA e de ANTONIA VERBÊNIA 
CHAVES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANTONIO BARRETO DA SILVA e DANIELE NASCIMENTO SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 
25/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA BARRETO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/02/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM ANTONIO DA SILVA e de SOLANGE DO NASCIMENTO 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WIVERTON DA COSTA SILVA e DANIELA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Maceió - AL, aos 
01/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO SALUSTIANO DA COSTA e 
de VERA LUCIA DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 08/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de AILTON DO ESPIRITO SANTO e de 
IEDA GERALDINA DO ESPIRITO SANTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUÍS CARLOS TADEU PELAES e MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA AMORIM, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 07/02/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON PELAES e de RUTH DE 
PAULA PELAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
PORTALEGRE - RN, aos 21/11/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON 
BARBOSA DE AMORIM e de MARIA NASI DE SOUZA AMORIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUIZ MARINHO LOPES e LUCINEIDE DE SOUSA NETO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em APUIARÉS - CE, aos 27/01/1975, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO MARTINS LOPES e de FRANCISCA 
MARIA MARINHO LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em BARBALHA - CE, aos 17/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERÔNIMO SEVERINO DE SOUSA e de MARIA JORGE DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MATHEUS VINICIUS DE SOUSA FERREIRA e RAYRA LUCIANA NASCIMENTO SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 17/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO JOSE FERREIRA e 
de JANICLEIA ALVES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUCIANO GONÇALVES SILVA e de ROSILENE RIBEIRO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

TIAGO MARTIMIANO DE SIQUEIRA URUBÁ e RAQUEL LIMA MACEDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administrador de sistemas, nascido em São 
Paulo - SP, aos 12/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de AMAURI URUBÁ FILHO 
e de MARINA MARTIMIANO DE SIQUEIRA URUBÁ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de qualidade, nascido em barueri - SP, aos 24/02/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO ANTUNES MACEDO e de LUIZA LIMA 
MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

VICTOR MATHEUS FERNANDES SILVA e GERMANA NEILA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, lider de operações logisticas, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 21/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO 
FERNANDES DA SILVA e de MARIA LUCIENE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de processo junior, nascido em BELA CRUZ - CE, aos 
12/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE NEUTON COSTA e de MARIA 
DAS GRAÇAS ARAUJO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RAUL CARVALHO SILVA e IRIANE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/09/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JOCELINO SILVA e de TEREZINHA DE 
JESUS CARVALHO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 09/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ EDINALDO VIEIRA DA SILVA e de MARIA SONIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANTONIO NEICIVALDO AMARAL BEZERRA e PALOMA BARROS BRANDÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, inspetor, nascido em PORANGA - CE, 
aos 10/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL ALVES BEZERRA e de 
MARIA SERRATE AMARAL BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de telemarketing, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/08/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NILO BRANDÃO e de EDNA DE BARROS DA SILVA 
BRANDÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GLEIDSON ALVES NOVAES e JOYCE CENNI DE ABREU, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/06/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de ANATÓLIO ANTONIO NOVAES e de SÔNIA MARIA 
NOVAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 26/10/1984, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MESSIAS 
MOREIRA DE ABREU e de VIRGINIA CONSUELO CENII; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 7  de  dezembro  de  2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FLAVIO DA CUNHA ALVES e CYNTIA RAMOS HERCULANO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS ALVES e de MARIA BIATA 
DA CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido em 
São Gonçalo do Sapucaí - MG, aos 13/03/1987, residente em São Paulo - SP, filho de 
JOSE VITOR HERCULANO e de NEILA APARECIDA RAMOS HERCULANO; 
 
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, 7  de  dezembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


