
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4796 - São Paulo, Quinta- feira,  9 de setembro de 2021 

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

JOÃO PAULO LIMA SOARES e LÍVIA CRISTINA MARTINS MENDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em Rio de janeiro - RJ, 
aos 17/05/2000, residente em Diadema - SP, filho de WILLIANS SOARES MARTINS e de 
RITA DE CASSIA MARQUES LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 05/05/2004, residente em 
Diadema - SP, filho de VAGNER MENDES e de JOANITA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ALEXANDRE DE OLIVEIRA e THAIS CARELLI XAVIER, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, divorciado, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/09/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOSE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1988, filho 
de LUIS ROBERTO XAVIER e de MARCIA DE FATIMA CARELLI XAVIER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 

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

MAICON MACABEU DOS SANTOS e KALILA DE ANDRADE MATOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 08/11/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARCILON 
BARBOZA DOS SANTOS e de ELAINE CRISTINA MACABEU; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 11/09/1993, residente em Diadema - SP, filho de EDISON SILVA MATOS e de 
DULCELENE DOS SANTOS ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JONATHAN MICAEL DOS SANTOS e KAYLANE NAYARA ALVES DE OLIVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 09/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MICAEL DOS SANTOS e de 
SILVANA APARECIDA SGRAVETTO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/2003, residente em 
Diadema - SP, filho de EDI CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA e de VIVIANE ALVES 
MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

VINICIUS LUCAS DA CRUZ e DOMINIQUE CRISPIM GONZAGA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, assistente de atendimento, nascido em Ribeirão Pires - 
SP, aos 07/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ARLINDO PIRES DA CRUZ e 
de EDNALVA DE BRITO NEVES CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de atendimento, nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MAURO DA SILVA GONZAGA e de CRISTINA APARECIDA 
CRISPIM GONZAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 

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

FRANCISCO AUGUSTO XAVIER e CELESTE PEREIRA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, lider de produção, nascido em PACAJUS - CE, aos 
16/11/1967, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO XAVIER DO NASCIMENTO e de 
MARIA COSME DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisora de vendas, nascido em UMBURATIBA - MG, aos 11/06/1971, residente em 
Diadema - SP, filho de CANDIDO PEREIRA COSTA e de JORDELINA LUISA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ANTONIO DE JESUS QUEIROZ e RILDA ALVES DE ANDRADE SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, pintor, nascido em ITAPETINGA - BA, aos 
25/12/1955, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE RIBEIRO QUEIROZ e de 
BRAULINA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, 
nascido em CATENDE - PE, aos 27/03/1958, residente em Diadema - SP, filho de 
AMARO BISPO DE ANDRADE e de CLEONICE ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ALAN ALMEIDA DE SOUZA e CRISTIANE DE SANTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALDENOR DE SOUZA e de 
ANA MARIA DE ALMEIDA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/07/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON SEVERINO DE SANTANA e de HELENA 
MARIA DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JOÃO VIEIRA DE MENESES e MARIA MENDES BRAGA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, lider de montagem, nascido em Nazarezinho - PB, aos 
30/04/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER PEREIRA DE MENESES e de 
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE MENESES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, diarista, nascido em Nazarezinho - PB, aos 30/07/1981, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GERALDO MENDES BRAGA e de FRANCISCA MENDES BRAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



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

RICARDO QUINETT e ANDRÉA SOARES MELLO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, representante comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
22/11/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de MOYSES QUINETT e de ODETE 
QUINETT; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 23/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES 
MELLO e de EUNICE PEREIRA MELLO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

CLAUDIO DANILO LIMA DOS SANTOS e ANGELA DOS SANTOS GONÇALVES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, nascido em MARACÁS 
- BA, aos 23/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO FERNANDO DOS 
SANTOS e de CLARICE GARCIA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/11/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL EDMILSON RODRIGUES GONÇALVES e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS e JOSIMARY KAYANY ALVES DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de caminhão, nascido 
em SANTO ANDRÉ - SP, aos 31/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
REGIVALDO BARBOSA DOS SANTOS e de CLÁUDIA MOREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de lanchonete, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 18/06/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVAN BEZERRA DOS SANTOS 
e de MARIA ALVES DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

GUSTAVO VENANCIO DA SILVA e ALINE MEDEIROS DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 14/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO 
VENANCIO DA SILVA e de VANIA OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/07/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALEX LIMA DE ALMEIDA e de CILEIDE MARIA DE 
MEDEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JUAN FELIPE GATTI PEREIRA e THAMIRES MUNIZ DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
22/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECI LOPES PEREIRA e de 
SOLANGE PEREIRA GATTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar , 
nascido em DIADEMA - SP, aos 10/05/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO CARLOS PRUDENCIO DE SOUSA e de RAIMUNDA MUNIZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 



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

DAVI PEDRO DA SILVA e VERA MOREIRA ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, empreiteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/08/1971, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL PEDRO DA SILVA e de 
JOSEFA LEONIDAS PESSOA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Jequeri - MG, aos 17/02/1969, filho de JESUS MOREIRA DA SILVA e de 
ELMITA ALVES NOUGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

HÉLIO BRAZ LOPES DE ALMEIDA JUNIOR e ROSANGELA MARIA DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, estoquista, nascido em Diadema - 
SP, aos 07/08/1980, residente em Diadema - SP, filho de HÉLIO LOPES DE ALMEIDA e 
de DELAINE MOREIRA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/11/1979, residente em 
Diadema - SP, filho de XISTO SEVERINO DA SILVA e de NADIEJE MARIA SEVERINO 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JOSÉ EWERTON DE OLIVEIRA e CIBELE ANTUNES BINA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em Riacho das Almas - PE, aos 
11/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA e de 
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Santo André - SP, aos 18/12/1996, residente em Diadema 
- SP, filho de GUSTAVO DA SILVA BINA e de ELISANGELA ANTUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JOSÉ IRAN DA SILVA e LETICIA CAMILO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, costureiro, nascido em SÃO JOAQUIM DO MONTE - 
PE, aos 09/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA e 
de CICERA LUIZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estoquista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/11/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JORGE FRANCISCO DOS SANTOS e de NEIDE MARIA 
CAMILO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JEAN BRANDÃO DA SILVA e ROSALINA SANTOS AMARAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 10/02/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de GENES BRASIL DA SILVA e de RITA MARIA 
BRANDÃO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
lavanderia, nascido em São Joaquim da Barra - SP, aos 18/11/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de DEVAIR MARTINS DO AMARAL  e de APARECIDA RICARDO 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 



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

GILVAN AVELINO DA SILVA e GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Panelas - PE, aos 
04/03/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de AVELINO JOÃO DA SILVA e de LUZIA 
ERNESTINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BORGES PEREIRA e de CLARICE GOMES DOS SANTOS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ERIVELTON CASSEMIRO DUARTE e JENIFER RAKECHE DE CARVALHO 
FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido 
em Fortaleza - CE, aos 23/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de ERIALDO 
FREITAS DUARTE e de MARIA DE NAZARÉ CASSEMIRO DE QUEIROZ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Fortaleza - CE, aos 
12/11/2000, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO CLEZIO XIMENES 
FERREIRA e de ADRIANA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MARCOS PEDRO SALES DA SILVA e THAINÁ DA SILVA LOPES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Catende - PE, 
aos 19/04/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEDRO SALES DA SILVA e 
de MARINALVA MARIA SALES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/11/1995, residente em Diadema - 
SP, filho de OLINDO LOPES DA FONSECA NETO e de EDILEINE FREITAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

FELIPPE FERREIRA DA SILVA e LARISSA DANTAS SALAZAR FERREIRA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, tapeceiro , nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 27/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDIR 
ALVES DA SILVA e de ANTONIA NILZA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, enfermeira , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
07/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ANTONIO SALAZAR 
FERREIRA  e de MARIA SANDRA DANTAS FERREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

SIDNEY OLIVEIRA GOMES e ANA PAULA DE AZEVEDO DIAS, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 

06/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL OLIVEIRA GOMES e de 

RAILDA RAIMUNDA DE OLIVEIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 30/07/1991, 

residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DIAS e de MARIA ELIZABETH DE 

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

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 



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

RODRIGO DOS SANTOS e YNGRID RUANA FRANCISCA FELIX DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, 
aos 26/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NELSON DOS SANTOS e 
de MARIA NAZARÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotora de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 18/12/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de APARECIDO FELIX DOS SANTOS e de RENATA FRANCISCA 
SALUSTIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

LUÍS ANTÔNIO VASCONCELOS e ANGELA APARECIDA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 17/10/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PESSOA 
VASCONCELOS e de ANGELICA ROGATO DE VASCONCELOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 01/05/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de OTAVIO 
FERNANDES DE OLIVEIRA e de MARIA LINA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ITALO CRISPIM DE FREITAS SOARES e SAMARA JULIA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de orçamento, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 15/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ITAMAR SOARES CARNEIRO e de ANTONIA DE FREITAS SOARES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de obra, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
15/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL CESARIO DA SILVA e de 
SANDRA APARECIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ANDERSON ANDRÉ ALIAGA e SÍLVIA ALVES PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/07/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO CARLOS ALIAGA e de MARIA LUIZA DE 
JESUS ALIAGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, prensista, nascido em 
ÁGUAS FORMOSAS - MG, aos 11/10/1978, residente em Diadema - SP, filho de 
SINVALDO ALVES PEREIRA e de ADELINA MARIA DE ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MARCELO JANUARIO PEREIRA e CRISTINA CODONHO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Governador 
Valadares - MG, aos 12/04/1987, residente em Diadema - SP, filho de ELI PEREIRA 
LOPES e de CREUZA MARIA JANUARIA LOPES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista II, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
09/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALTER MORAES DA SILVA e 
de LUZIA CODONHO MORAES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 



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

VINÍCIUS ALVES DE SOUZA e CATHERINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 09/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON ALVES DE SOUZA 
e de SONIA MARIA ALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/10/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAYTON CARVALHO DO NASCIMENTO e de ROSANA 
APARECIDA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

RONEI AQUILES DELA VIOLA e ELISABETH CONCEIÇÃO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, oficial de manutenção de elevador, 
nascido em TIETÊ - SP, aos 16/08/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JUSTINO 
DOMINGOS DELA VIOLA e de OLIVIA TEZOTO DELA VIOLA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/02/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ALEXANDRE DUARTE MEIRA SANTOS e ELAINE PINHEIRO SOARES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 31/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de WILSON MEIRA SANTOS e de SILVIA ALVES DUARTE SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 09/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PINHEIRO 
SOARES e de ROSA VIANA FILHA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

RICARDO ALVES LANA e PAULA FERNANDA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
08/03/1989, residente em Diadema - SP, filho de CELSO DE SOUZA LANA e de MARIA 
APARECIDA ALVES LANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de 
produção , nascido em Diadema - SP, aos 11/10/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de JOÃO GOMES DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

BRUNO LOBO MARQUESANI e ALEXIA FERREIRA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em TAUBATÉ - SP, aos 
16/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO MARQUESANI e 
de SONIA CRISTINA LOBO DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controle de acesso, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/10/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NILSON BARNABE DOS SANTOS e de GILVANETE GOMES 
FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 



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

SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA e JOELMA DOS SANTOS PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Iraquara 
- BA, aos 27/03/1994, residente em Diadema - SP, filho de VALDENIR DOURADO DE 
SOUZA e de NÍVIA MARIA GERALDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em IRAQUARA - BA, aos 27/02/1995, 
residente em Diadema - SP, filho de JOEL PEREIRA DOS SANTOS e de MARIA 
CARDOSINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

DAVID MICKEL COELHO FERNANDES  e CAROLLINE CRISTINA BARBOSA , sendo 
o pretendente:  nacionalidade  brasileiro , solteiro, metalúrgico , nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 03/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL FRANCISCO 
COELHO FERNANDES  e de CAROLLINE CRISTINA BARBOSA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, professora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
08/09/1986, residente em São Paulo - SP, filho de GUSTAVO BARBOSA SOBRINHO  e 
de NILDA DOS SANTOS BARBOSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

EVERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA e FABRÍCIA DA SILVA MACHADO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, faturista, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 11/05/1995, residente em Diadema - SP, filho de LUIS CARLOS 
PEREIRA DA SILVA e de ELIENE PINHEIRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de laboratório, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
28/02/1996, residente em Diadema - SP, filho de NOELITO PEREIRA MACHADO e de 
SELMA FERREIRA DA SILVA MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

IGOR RAMOS MARTINS e BRUNA DOMINGUES SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista contábil junior, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS MARTINS 
e de IDALIA RAMOS MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RONALDO ALVES DE SOUZA e de RUTH DOMINGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

NELSON JOSÉ NUNES DOS SANTOS  e MAYARA DE SOUSA OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, auxiliar administrativo , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 09/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WILSON JOSÉ DOS SANTOS  e de ELAINE CRISTINA LIMA NUNES DOS SANTOS ; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de garantia de qualidade , 
nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 01/12/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAIMUNDO VALMI OLIVEIRA e de LINDINALVA DE SOUSA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 



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

JOHNNY DA COSTA CARMO e JAQUELINE FELICIANO DE OLIVEIRA SOARES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 25/01/1992, residente em Diadema - SP, filho de ELISIO 
DO CARMO SANTOS e de VALDECY DA COSTA CARMO SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Embu das Artes - SP, aos 
04/05/1990, residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO DE OLIVEIRA SOARES e de 
MARIA APARECIDA FELICIANO SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

CRISTIANO ESPEDITO ANSELMO e MARIANA CASTRO AUGUSTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, prensista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDA GAUDENCIO ANSELMO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de vendas, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 10/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGÊ 
AFFONSO AUGUSTO e de IARA MOURA CASTRO AUGUSTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

PAULO MARQUES DE BRITO JUNIOR e AMANDA INACIO LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de produto, nascido em DIADEMA - SP, aos 
20/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MARQUES DE BRITO e de 
MARIA NAZARÉ PEREIRA DA SILVA BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/06/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL MISSIAS LIMA e de MARLENE INACIO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MICHEL DOMICIANO PEREIRA DA SILVA e RITA APARECIDA YUKI IMANARI, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, 
aos 27/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL BARRETO PEREIRA DA 
SILVA e de LUCIA ESTEFANIA DOMICIANO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1977, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ISSAMI IMANARI  e de LUZIA DE SOUZA PEDROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MARCELO APARECIDO  MARTINS e LETICIA DA COSTA MATOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar de produção , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 02/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de HELIO JOSÉ 
MARTINS e de MARIA APARECIDA DE MARIA MARTINS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo , nascido em Diadema - SP, 
aos 11/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DONISETE DA SILVA MATOS e 
de ELISABETE DA COSTA MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



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

MARCOS ANTONIO DA SILVA LEITE e VITÓRIA RODRIGUES MIRANDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
10/01/2002, residente em Diadema - SP, filho de LÉIA DA SILVA LEITE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/03/2001, 
residente em Diadema - SP, filho de FABIANA RODRIGUES MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ANTONIO LEITE FILHO e SEBASTIANA SERGIO DA SILVA REIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Independência - 
CE, aos 10/08/1954, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO LEITE BARBOSA e 
de ANA RODRIGUES BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Taparuba - MG, aos 03/11/1962, residente em Diadema - SP, filho de 
SEBASTIÃO GONÇALVES REIS e de ELVIRA SERGIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA ATANASIO e MAYARA CRISTINA BROTONI SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido em Mogi 
das Cruzes - SP, aos 02/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO 
ATANASIO e de MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 01/09/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCO AURELIO DA PENHA SOUZA e de SIMONE 
APARECIDA BROTONI SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JAIRO D' AMICO AMORIM  e JUSSARA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, pintor , nascido em SÃO BERNARDO DO 
Campo - SP, aos 04/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de JURANDIR XAVIER D' 
AMICO  e de MARTA D' AMICO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
op. de caracteres , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/10/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SILVA SANTOS  e de CLARA RAIMUNDA DE OLIVEIRA 
SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MATHEUS VASCONCELOS DE SOUZA e LETÍCIA CARNEIRO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de adminstrarivo, nascido em 
Diadema - SP, aos 28/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO LUIZ 
DE SOUZA e de SILVANEIDE BEZERRA DE VASCONCELOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxliar de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 
13/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL CARNEIRO DA SILVA 
e de TERESA AFONSO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 



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

MATHEUS COSTA SANTOS e JÉSSICA LEITE PINHEIRO DIONISIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 21/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ALFREDO CARLOS 
LACERDA SANTOS e de IVANETE DE AZEVEDO COSTA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
19/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE DIONISIO e de MICHELI 
LEITE PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

FRANCISCO FELIPE DO NASCIMENTO  e MARIA IRANEIDE FELIPE DA SILVA , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado , nascido em Pedra 
Branca - CE, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO GOMES DO NASCIMENTO  
e de MARIA FELIPE DO NASCIMENTO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, costureira , nascido em MOMBAÇA - CE, aos 12/12/1964, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO MARTINS DA SILVA  e de CARMELITA FELIPE DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

LEANDRO SANTOS COIMBRA e RAFAELLA SILVA DE SOUSA RAMOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Operador de empilhadeira, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 13/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EVANGELISTA FARIAS COIMBRA e de JOSEFA NOGUEIRA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de faturamento, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 29/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WILLTON 
DE SOUSA RAMOS e de SUZANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

JOSÉ ALEXANDRE DO ROSÁRIO ROQUE e VILMA GONÇALVES ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico em telecomunicações, nascido 
em São Paulo - SP, aos 26/04/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE 
DE FREITAS ROQUE e de LURDES DO ROSARIO ROQUE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, atendente de telemarketing, nascido em Porto Seguro 
- BA, aos 09/03/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de CRISTINO GONÇALVES 
BISPO e de MARIA DE LOURDES ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MICHAEL DOUGLAS RUIZ DOS SANTOS  e IRIS ROSENDO AIRES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, ferramenteiro , nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 07/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIS DOS 
SANTOS  e de MARGARETH  RUIZ DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, securitária , nascido em Diadema - SP, aos 31/03/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de REGINALDO ROSENDO AIRES e de IZABEL CRISTINA DA 
SILVA AIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 



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

THALIS KAIKE PAULINO DA SILVA e JAQUELINE DA SILVA TRINDADE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico eletrônico, nascido em 
União dos Palmares - AL, aos 09/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO PAULINO DA SILVA e de MARIA LUCIENE DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diadema - SP, aos 25/07/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TEIXEIRA DA TRINDADE e de ZILDA DA 
SILVA JULIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ALAN RICARDO FERREIRA e JÉSSICA BARBOSA BASTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Executivo comercial, nascido em Diadema - SP, aos 
26/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JACINTHO FERREIRA e de 
LENIR ALVES FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
de faturamento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/10/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDISON DE JESUS BASTOS e de ROSANA CELIA BARBOSA 
BASTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

LEANDRO MARCOS PEREIRA BRUM e DÉBORA SANTOS DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina CNC, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de CARMELITA 
PEREIRA BRUM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de S.I.G., 
nascido em Diadema - SP, aos 29/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
CARLOS DE OLIVEIRA e de ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

ELANO CÂNDIDO  DE SOUSA LIMA  e NATÁLIA MIRELLY DE JESUS CUSTÓDIO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante de eletricita , nascido 
em FEIRA NOVA - PE, aos 05/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CANDIDO DE LIMA  e de FABIANA BARBOSA DE SOUSA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São José do Belmonte - PE, aos 
12/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de NOÉ CUSTÓDIO DE LIMA e de MARIA 
DE LOURDES DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS NETO e BRENDA SKARLET DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vedendor, nascido em Jequié - BA, aos 
09/11/1994, residente em Diadema - SP, filho de PASCOAL HENRIQUE DOS SANTOS e 
de NEILDE VIEIRA LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de 
cobrança, nascido em Luzilândia - PI, aos 07/07/1993, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO DA SILVA e de CECÍLIA FRANCISCA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

 
 
 
 



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

ROBERTO ALBIERI DA SILVA e NEMOEL QUESLER RAMIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 20/11/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELISEU DA SILVA e de JANDIRA ALBIEIRI 
GOMES PASSI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
treinamento, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO RAMIRO e de MARIZABETE PEREIRA DA SILVA RAMIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 9 de setembro de 2021. 

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

DANIEL DA SILVA PINTO e JESSICA SABRINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de operações junior, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 24/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDIO DA SILVA PINTO e de NATALIA MACHADO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, designer gráfico, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 13/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ANDRE DE 
OLIVEIRA e de ANTONIA ALVES RODRIGUES; 
 
  
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, 9 de setembro de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


