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Ano 30 - Nº 4823 - São Paulo, Terça-feira, 14 de dezembro de 2021 

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

ETEVALDO FILHO GOMES FREITAS e LARISSA DANTAS COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em TABIRA - PE, aos 
06/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ETEVALDO DE FREITAS e de 
SOLANGE GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 30/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de 
IDELVANDO DELMIRO COSTA e de DEBORA NORONHA DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

ALESSANDRO DE SOUSA CAETANO e SHIRLEY SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em BIRITIBA MIRIM - SP, aos 
24/02/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ELEAZAR DE MOURA CAETANO e de 
RISOLUZ ARGEMIRO DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO WILSON BARBOSA DA SILVA e de DORANITA GUEDES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 

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

LUCAS FELIX DA SILVA e PALOMA DOS SANTOS MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/11/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO PEREIRA DA SILVA e de LAURINETE 
FELIX COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 28/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON 
MARTINS e de LORINETE FAUSTINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA e DARLENE SANTANA LEAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 17/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS ALVES 
DE OLIVEIRA e de MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 06/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO BALEEIRO LEAL e de 
TERESA SANTANA LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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



LUCAS APOLINARIO TEODORO e CAROLINE CANALEZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 13/02/1997, residente em Diadema - SP, filho de APARECIDO TEODORO e de 
MARINA DE JESUS APOLINARIO TEODORO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 22/07/1993, residente 
em São Bernardo do Campo - SP, filho de JOSÉ ROBERTO CANALEZ e de MARIA 
CRISTINA TORRENTE CANALEZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 

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

INÁCIO ANTÔNIO DA SILVA e FRANCISCA NILZA FALCÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, pedreiro, nascido em Umbuzeiro - PB, aos 09/09/1950, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA e de SEBASTIANA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
ITAIÇABA - CE, aos 04/10/1950, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA 
FALCÃO e de MARIA DE LOURDES FALCÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

HENRIQUE SILVA LOPES e YASMYN ARAUJO CARDOSO SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 
17/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEGILDO PEREIRA LOPES e de 
GEISA FERREIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 29/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SANDRO DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA ARAUJO CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

LEVI LEAL SELLAN  e CRISTIANE SOARES DE LIMA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , divorciado, desenvolvedor de software, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 27/03/1973, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO DELFO SELLAN e de 
ANIZIA LEAL DA SILVA SELLAN; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
enfermeira , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/09/1983, residente em Diadema - SP, 
filho de SEBASTIÃO CARDOSO DE LIMA NETO e de NEUSA MARIA SOARES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

CLAUDIO SARAIVA BARBOZA  e ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em URANDI - BA, aos 
07/12/1970, residente em Diadema - SP, filho de ARISTIDES BARBOZA PRIMO  e de 
FIDELINA BARBOSA SARAIVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar 
, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1974, residente em Diadema - SP, filho de CLEUZA 
MAURICIO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

NILSON ANTONIO DOS SANTOS e LUCIANA CARLOS MENDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido em Alto Piquiri - PR, aos 
10/12/1969, residente em Diadema - SP, filho de NELSON ANTONIO DOS SANTOS e de 
ALIETE MANOEL DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1984, residente em Diadema - SP, filho 
de SEVERINO ANTÔNIO DO CARMO MENDES e de IRENE CARLOS MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

MARCO AURÉLIO APARECIDO DA COSTA e RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 21/01/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS COSTA e de TERESA FRANCISCA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentada, nascido em Ouricuri - PE, aos 09/11/1961, residente em 
DIADEMA - SP, filho de HERMINIA GOMES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

DANILO TADEU FERREIRA e MAYARA RODRIGUES TRESSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
06/04/1985, residente em Diadema - SP, filho de EUGENIO JOSÉ FERREIRA e de 
MARILDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bióloga, nascido em Santo André - SP, aos 24/01/1991, residente em Mauá - SP, filho de 
ANTONIO TRESSO e de MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS TRESSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

RHAUF MARCELINO NANINI SILVA e LAYANE DE SOUSA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
11/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO DA SILVA e de 
SEVERINA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de laboratório, nascido em Teresina - PI, aos 29/06/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO AFONSO DA SILVA e de MARIA JEUSUITE DE SOUSA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

ROBSON RODRIGUES PEREIRA e ROZANA JESUS GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES 
PEREIRA e de ANISIA RODRIGUES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Vitoria da Conquista - BA, aos 21/12/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES e de MARIA 
DE FATIMA JESUS GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JOSIAS ANTONIO DA SILVA e INGRID SUELLEN OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Queimados 
- RJ, aos 17/03/1977, residente em Diadema - SP, filho de GENAIR ANTONIO DA SILVA e 
de MARIA IZABEL DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 30/08/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de WELLINGTON DO ESPIRITO SANTO e de SUELI DE OLIVEIRA VICENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

BRUNO FERREIRA CARVALHO e ALESSANDRA BRITO BARBOSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de centro de usinagem, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DAVID 
LIMA CARVALHO e de SIMONE FERREIRA SANTOS CARVALHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Santo André - SP, aos 10/08/2000, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOSÉ VANDER BARBOSA DA 
SILVA e de ROSANA BRITO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

SILVIO TRAJANO MARQUES RODRIGUES e RENATA NUNES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 21/03/1979, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO TRAJANO RODRIGUES 
FILHO e de IVANI MARQUES RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1980, residente em Diadema - SP, 
filho de NELSON NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

LUCAS DOS SANTOS SILVA e PALLOMA PIMENTEL PAIVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR e de 
ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 08/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MILTON FARIAS PAIVA e de ANA CLICIA PIMENTEL PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

ISAC TORRES e ROSÂNGELA HENNICKA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empreiteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 30/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES TORRES; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Guarulhos - SP, 
aos 13/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de GERÇULINO ALVES DOS SANTOS 
e de SALETE REGINA HENNICKA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA e RAQUEL VIANA MONTEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 30/12/1987, residente em Diadema - SP, filho de JUSCELINO COELHO 
DE OLIVEIRA e de ROMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 21/09/1979, 
residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM INÁCIO MONTEIRO e de TELMA MARIA 
VIANA MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA e LARISSA SOUZA DE CASTRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarifado, nascido em Diadema - SP, 
aos 25/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO DE SOUZA e de 
MARIA EUNICE ROCHA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 09/07/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FAGNER BORGES DE CASTRO e de NADIA GIMENE DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

CARLOS ALBERTO DE LIMA PINTO e NILZA INACIA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, mecanico, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS PINTO e de NAIR DE LIMA 
PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, 
nascido em Inhapim - MG, aos 06/06/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON 
ALVES DE OLIVEIRA e de ANA ALVES DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

JÔNATHAS SOARES SOUZA e PALOMA RAMOS NOVAIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/10/1995, residente em Diadema - SP, filho de ELIAS DA SILVA SOUZA e de SANDRA 
ANDRÉA SOARES SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteta, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de VILMAR 
ALVES NOVAIS e de SIMONE MARIA RAMOS NOVAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

SERGIO ALVES DA SILVA e MARIA LOPES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Novo Horizonte - SP, aos 
17/06/1948, residente em Diadema - SP, filho de TEODORO ALVES DA SILVA e de 
ANTONIA BUENO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Chapada do Norte - MG, aos 11/12/1965, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GERALDO LOPES DA CONCEIÇÃO e de GERALDA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

JOSÉ APARECIDO MOREIRA e IRENE FELICIANO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, nascido em Guaíra - SP, aos 04/08/1967, 
residente em Diadema - SP, filho de ANATALIO EMIDIO MOREIRA e de MARIA JOSÉ 
CORREIA LEAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em União 
dos Palmares - AL, aos 06/06/1959, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FELICIANO 
DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO DAMIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

FELIPE DOS SANTOS ORLANDO e JENNIFER GOMES PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ENGENHEIRO, nascido em Diadema - SP, aos 
25/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JEAN VAGNER ORLANDO e de ANITA 
DIAS DOS SANTOS ORLANDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de laboratorio, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/06/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EIDGAR FRANCISCO PEREIRA e de ROZILENE DE SOUSA 
GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

FERNANDO TEBELSKIS e ANGÉLICA VENTURINI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NELSON TEBELSKIS e de MARIA ELENA TEBELSKIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, nascido em Amparo - SP, aos 
03/11/1983, residente em Pedreira - SP, filho de ELOI NORBERTO VENTURINI e de 
TEREZA NOBREGA DA LUZ VENTURINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

VITOR MIURA RAMOS  e GEISE FERNANDES PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, professor , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 25/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS PINA RAMOS  e de 
MARIA ALICE MIURA  RAMOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
faturista , nascido em DIADEMA - SP, aos 01/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EUDES FERNANDES PEREIRA e de MARIA NILDA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

DOUGLAS LUIZ VIEIRA e JOANITA KÉSSIA PEREIRA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico eletromecânico, nascido em Diadema - SP, aos 
11/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, biomédica, nascido em Montes Claros - MG, 
aos 16/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de DARCI PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA ANTONIA VIEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

CLEITON  AGUIAR CORREIA  e EVELLYN LINS DA CONCEIÇÃO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, conferente , nascido em IBICUÍ - BA, aos 29/04/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de WILSON CASTRO CORREIA  e de CLEUDINEIDE  
SILVA AGUIAR ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista , nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 16/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de ARMINO 
AFONSO DA CONCEIÇÃO  e de ROSANA LINS DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

EDILSON HENRIQUE AZANHA e GREICY MONA RODRIGUES DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 10/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE CARLOS 
AZANHA e de MARIA DE LOURDES AZANHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILSON ROBERTO DE LIMA e de RUBIAMARA BAPTISTA 
RODRIGUES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

ANDERSON NUM DA ROSA e KAROLINE MEZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancario, nascido em EMBU DAS ARTES - SP, aos 08/07/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALIPIO DA ROSA e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
ABELINI DA ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista suporte, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FELICIANO DEL CARMEN MEZA MARTINEZ e de KATIA APARECIDA GROSSI MEZA 
MARTINEZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

EDSON VIANA SANTOS  e MARIA WILMA PEREIRA DE SOUZA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , viúvo, pedreiro, nascido em BURITIRAMA - BA, aos 15/09/1954, 
residente em DIADEMA - SP, filho de BELARMINO RIBEIRO DOS SANTOS  e de LELIA 
VIANA SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em 
ILHÉUS - BA, aos 14/05/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DA GLORIA 
PEREIRA DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

WEBERTON BATISTA PEREIRA e PRISCILA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em Virgolândia - MG, 
aos 04/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LIBERALINO ANTÔNIO PEREIRA 
e de ANGÉLICA AMARAL BATISTA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 22/06/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VITOR ALVES COSTA e de MARIA DA PENHA SILVA DE 
OLIVEIRA; 



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

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

ELVIS VARGES DA SILVA e MARCIANA ALVES BEZERRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor de educação Fisica, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 12/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ERISZON VARGES DA SILVA 
e de ILDA DUARTE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Várzea Alegre - CE, aos 14/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO ALVES DA SILVA e de FRANCISCA LEANDRO BEZERRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

ABNER CLAUDIO AMARAL e MAÍRA OLIVEIRA MANCINI PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 16/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RICARDO 
NASCIMENTO DE AMARAL e de RAQUEL CLAUDIO AMARAL; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 28/09/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO MANCINI PEREIRA e de VANESSA DE 
OLIVEIRA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 14  de  dezembro  de  2021. 

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

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA e DEBORA CARNICELLI BIGNOTTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON ALVES DE OLIVEIRA e 
de NELIA JUJU DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de LEOPOLDO BIGNOTTO e de MARIA LUCIA CARNICELLI; 
 
 
 
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, 14  de  dezembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


