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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO PEDREIRA SODRÉ e KATIA MENDES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
farmacêutico, nascido em Ibipeba - BA, aos 20/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de RAULINO BARBOSA SODRÉ 
e de JOSEFA PEDREIRA SODRÉ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Barro Alto - BA, aos 
05/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MENDES DE OLIVEIRA e de MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA e NATALIA COSTA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, nascido em Santo André - SP, aos 13/12/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS DE ALMEIDA e de MARIA ELENA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DE 
SOUSA ARAUJO e de INAURA DO NASCIMENTO COSTA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DANTAS DO NASCIMENTO e AMANDA HOLANDA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, mecânico, nascido em Euclides da Cunha - BA, aos 01/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ALVES DO NASCIMENTO e de JOSEFA REIS DANTAS DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 24/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RAIMUNDO DA 
SILVA e de AMÉLIA MARIA DE HOLANDA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALISON DE OLIVEIRA SANTOS e LETICIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em Panelas - PE, aos 27/05/1997, residente em Panelas - PE, filho de ANTONIO SEBASTIÃO DOS 
SANTOS e de CICERA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em Panelas - PE, aos 21/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS ALBERTO DA SILVA e de MARIA 
PATRICIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGERIO MANOEL DA SILVA  e BEATRIZ APARECIDA DINIZ BARBOSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, empresário, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL COSME 
DA SILVA  e de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, gestora , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 25/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de WALTER MARTINS BARBOSA  e de BERNADETE 
APARECIDA DINIZ BARBOSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN BATISTA DE JESUS e MARIANA DE JESUS SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
porteiro , nascido em CANSANÇÃO - BA, aos 07/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO AUGUSTO DE 
JESUS  e de ELIANA BATISTA DE JESUS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente de RH, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 22/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de RONIVON DE SOUSA CAMPOS e de VANESSA 
DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HENRIQUE DA COSTA e BIANCA DOS SANTOS DELFINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1992, residente em SÃO PAULO - SP, filho de PEDRO JOAQUIM 
DA COSTA e de ZILDA CLEMENTE DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal de ônibus, nascido 
em São Paulo - SP, aos 21/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO DELFINO e de EDINA OLIDIO DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO CARDOZO DOS SANTOS e JENNIFER BOTELHO DO CARMO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tapeceiro, nascido em Diadema - SP, aos 28/07/1999, residente em Diadema - SP, filho de CLEMILDO PEREIRA 
DOS SANTOS e de LUCIMAR CARDOZO TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 17/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS PAULO SABINO DO CARMO e de KELLY 
MARQUES BOTELHO DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON MAGALHÃES e CRISTIANE MOURA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIETE 
APARECIDA MAGALHÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO LOPES SOARES e de MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA 
SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICON SANTOS DANTAS e CRISLAINE DE SOUZA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de monitoramento, nascido em Olindina - BA, aos 25/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
GENIVALDO DE SOUZA DANTAS e de ADENILDE SANTOS DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Olindina - BA, aos 10/07/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ LUIZ ALMEIDA DO 
NASCIMENTO e de MARIA RENILDA DE SOUZA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DJALMA DE JESUS ALMEIDA e SABRINA RANIELLE DA SILVA ARAÚJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, líder de produção, nascido em Monte Santo - BA, aos 16/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
DE SOUZA ALMEIDA e de MARIA ELENICE DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de produção, nascido em Francisco Santos - PI, aos 28/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de BENEDITO 
ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO e de ROSA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO MARTIMIANO GONÇALVES e LEILA LUIZA PEREIRA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
CID GONÇALVES FILHO e de LUCILIA MARTIMIANO DOS SANTOS GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1999, residente em Diadema - SP, filho de MARCIO LUIZ 
BARBOSA e de VALDINEA PEREIRA BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO VIEIRA DE SOUZA e TAMIRES DE SOUSA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
montador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/04/1983, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCA 
VIEIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
23/04/1988, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de HELENO DE SOUSA SANTOS e de FRANCISCA LUCIA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO RODRIGUES DE LIMA e MÁRCIA APARECIDA LUZ ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 09/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de NIVALDO 
CHAVES DE LIMA e de ISA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
funcionária pública, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1984, residente em São Paulo - SP, filho de JOSÉ ALVES e de 
NEODIVA LUZ DO ESPIRITO SANTO ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEALDO ALVES DA SILVA e LUCIANA PIRES DA PAIXÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
marceneiro, nascido em Cedro de São João - SE, aos 30/08/1964, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOÃO ALVES DA 
SILVA e de MARIA JOANA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO NUNES DA 
PAIXÃO e de ALMIDA PIRES DA PAIXÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÁUDIA CRISTINA DE QUEIROZ e CLARA CRISTINA MESSIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em PAU DOS FERROS - RN, aos 15/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO HORÁCIO 
DE QUEIROZ e de MARIA DO SOCORRO QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ANTONIO MESSIAS e de VERA 
LUCIA MESSIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VÍTOR PEREIRA CAETANO e ÉLLEN REBECA LIRA LIMA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em Diadema - SP, aos 28/09/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
MESSIAS CAETANO e de DEBORA FRANCISCA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de MISAEL LIMA DA SILVA e de GENIRA LIRA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GLAUBER HENRIQUE DE SOUZA e BRUNA MOURA DOS SANTOS PARDIN, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bombeiro profissional civil, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/12/1986, residente em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de DIOGENES EDEMIR DE SOUZA e de ELISABETE APARECIDA DA SILVA SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 31/12/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDECIR PEREIRA PARDIN e de ROSICLER MOURA DOS SANTOS PARDIN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERNANI PEREIRA TATSUNO e HELOISA LUCAS OIKAWA GARCIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisor de TI, nascido em Santa Isabel - SP, aos 16/09/1992, residente em Arujá - SP, filho de ROBERTO 
YOSHIFUMI TATSUNO e de ADRIANA PEREIRA FRANCO TATSUNO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de WALTER LUCAS GARCIA e de 
KATIA YURI KURODA OIKAWA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATHAN DOS SANTOS RODRIGUES e DEBORA DE JESUS MOTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de suporte de TI, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/12/1995, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de MARCOS EGIDIO RODRIGUES e de CRISTINA CERQUEIRA DOS SANTOS RODRIGUES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/04/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE NILTON MOTA e de MARIA ROSA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DE OLIVEIRA MESQUITA e ISABEL AMARAL SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1980, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
PAULO LOURO DE MESQUITA e de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, escriturária, nascido em Anagé - BA, aos 20/07/1970, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
DIAS DA SILVA e de ANA BISPO DO AMARAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME GONÇALVES JOTA e BRUNA CLAUDINA SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de controladoria, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ADERSON DE 
CARVALHO JOTA e de IVONE GONÇALVES JOTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de 
relacionamentos, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1998, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MARCELO BATISTA 
DE SANTANA e de LUCIANA CLAUDINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO DE FREITAS FERNANDES e GIOVANIA VIEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em Cedro - CE, aos 12/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERNANDES 
DA SILVA e de DIRLENE DE FREITAS FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, nascido 
em Ubaí - MG, aos 07/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e de MARIA CLEONICE 
VIEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JADEILSON LUCIANO FARIAS e JOCELIA FERNANDES PAULO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 08/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de JURANDY BARROS FARIAS e 
de LUCIENE DE OLIVEIRA FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SALVIANO NETO e de NATALINA FERNANDES 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NIKOLAS FREITAS COSTA e ANA CAROLINE SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, zelador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUELITO CARDOSO DA COSTA e 
de MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE FREITAS COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 19/03/1995, residente em São Paulo - SP, filho de FABIO DE PAULA SANTOS e de 
RAQUEL SOUZA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO GILBERTO DE OLIVEIRA e EDENILSA BATISTA JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, coordenador de PCP, nascido em Mossoró - RN, aos 01/04/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ALFREDO DE OLIVEIRA e de ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Itagibá - BA, aos 03/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL FRANCISCO DE JESUS e de 
FLORIPEDES BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA JÚNIOR e ELITANIA ALVES DUARTE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Jaboticabal - SP, aos 19/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CARLOS FERREIRA DA SILVA e de ELISA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FEITOZA 
DUARTE e de ANA ALVES DO NASCIMENTO DUARTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SANTOS ARINA e ANDREIA CARINA CORDERI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ TADEU BERNARDES ARINA e de 
MONICA SANTOS FLORES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, orientadora de público, nascido em São 
Paulo - SP, aos 29/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIRGILIO CORDERI e de MARIA DO CARMO DA 
SILVA CORDERI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON FERREIRA BARBOZA e GISLEINE ROSA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1980, residente em Diadema - SP, filho de AGUINALDO 
FERREIRA BARBOZA e de MARIA DO CARMO FERREIRA BARBOZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de controle de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/12/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ CARLOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO FRANCISCO DIAS e CLEONILDE FRANCISCA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ajudante de produção, nascido em IPIRANGA DO PIAUÍ - PI, aos 04/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PAULO DIAS CARNEIRO e de TERESINHA PEREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em IPIRANGA DO PIAUÍ - PI, aos 21/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA 
e de FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MIGUEL OLIVEIRA DE JESUS e CLEIDIANE DO NASCIMENTO LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Queimadas - BA, aos 07/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FERNANDO DE JESUS e de MARIA FELÍCIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Queimadas - BA, aos 08/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ERIVALDO ALMEIDA LOPES e de 
AULIENE DO NASCIMENTO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE PIMENTEL GONZALEZ e ALINE EUFRASIO LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEI GARCIA 
GONZALEZ e de SANDRA REGINA PIMENTEL GONZALEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1990, residente em Diadema - SP, filho de CORJESUS 
MIRANDA LOPES e de MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRASIO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DÉCIO FERREIRA GOMES e SUELI ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/02/1969, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM GOMES e de 
SEBASTIANA FERREIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Barra do 
Rocha - BA, aos 25/02/1977, residente em Diadema - SP, filho de ELIEZER DE JESUS SANTOS e de ELIONÔR ARAÚJO 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS NATHAN GUIMARÃES BARBOSA e GABRIELA CARVALHO BOLSARIN, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxliliar de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA e de CLEOFIA SOUZA GUIMARÃES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Santo André - SP, aos 10/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO BOSARIN e de KARINA APARECIDA DE CARVALHO BOLSARIN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HOLONCIO ÉMERSON GOMES DA SILVA e MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Pau dos Ferros - RN, aos 27/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ERASMO JOSÉ DA SILVA e de EDILEUZA DOS SANTOS GOMES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO EILTON 
BALBINO DA COSTA e de ANTONIA ROSA CARDOSO DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO PRANGER e BIANCA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1994, residente em SÃO PAULO - SP, filho de NILDA PRANGER; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de coordenação jurídico, nascido em Mauá - SP, aos 10/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA e de VANIA APARECIDA DA PAIXÃO MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON ARAUJO SILVA e KELLI FERNANDES VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 12/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de LAECIO 
ARAUJO SILVA e de MARCIA MARIA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de laboratorio 
microbiológico , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VIEIRA DA 
SILVA e de FRANCISCA FERNANDES VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER TEODORO SALES e MARICELIA GOUVEIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecanico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/05/1976, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO SALES e de 
ESMENI TEODORO SALES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositora, nascido em Campina Grande - 
PB, aos 29/04/1973, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA e de MARIA GOUVEIA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR LAMIM GIRARDI e DANIELA HENRIQUE MACIEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 11/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DARIO CABRAL DA SILVA 
GIRARDI e de RITA DE CASSIA LAMIM GIRARDI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, secretária, nascido 
em São Paulo - SP, aos 24/12/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FREIRE MACIEL e de MARIA 
HENRIQUE MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEBER BARBOSA DA SILVA e RITA DE CÁSSIA DA SILVA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Mecânico, aos 29/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GOMES DA SILVA e de CICERA 
BARBOSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - 
SP, aos 24/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIEIRA e de EDNA CARLOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ÉDIPO BEZERRA DOS SANTOS e JÉSSICA SANTOS NEVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de importação e exportação, nascido em Quipapá - PE, aos 19/04/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de HERALDO BEZERRA DOS SANTOS e de LÚCIA BEZERRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 09/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO NEVES 
e de MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO DE CASTRO PAIVA RIOS e NICOLLY DO NASCIMENTO MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, instalador tecnico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADEMILTON FREIRE RIOS e de CLARICE DE CASTRO PAIVA RIOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON 
EVARISTO DE MOURA e de JUCILENE LIMA DO NASCIMENTO MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL ROBERTO CARECHO e TATIANE DIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 09/07/1992, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOAQUIM 
ANTONIO CARECHO e de IVONE APARECIDA DE LUCCA CARECHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica em química, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PETRÚCIO AGOSTINHO DA SILVA e de VERA LÚCIA DOS SANTOS DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY EDUARDO DA SILVA SAGIORI e FRANCISCA SIMONE OLIVEIRA NOGUEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em Curitiba - PR, aos 12/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDECIR SAGIORI e de CELIA DA SILVA SAGIORI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, 
nascido em Jaguaribe - CE, aos 25/04/1986, residente em Diadema - SP, filho de LOURIVAL NOGUEIRA e de MARIA DO 
SOCORRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON DE MORAES SOUZA e PÂMELLA GONÇALVES MASSOTTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Administrador de empresa, nascido em Ponta Porã - MS, aos 05/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALDECI FERNANDES DE SOUZA e de ZENILDA DE MORAES SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 04/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO MASSOTTI e de 
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MASSOTTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEOVÁ CARVALHO MAIA e ADELINA DE JESUS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em MASCOTE - BA, aos 08/02/1967, residente em Diadema - SP, filho de ARNALDO DO CARMO MAIA 
e de CAROLINA CARVALHO MAIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em SÍTIO DO 
MATO - BA, aos 15/01/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO TELIS DA SILVA e de LAUDELINA MARIA SANTOS 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO HENRIQUE GOMES MARTINS e CAMILA LUZ DOURADO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CAETANO DOS SANTOS MARTINS e de MARLUCE GOMES MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE SOUZA 
COSTA e de ERMELINDA DA LUZ DOURADO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENDY NICOLAU DA MOTA e THALITA OLIVEIRA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - SP, aos 16/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JACKSON 
SILVA DA MOTA e de LUCIA NICOLAU SILVA DA MOTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GEDEÃO DE SA FERREIRA e de 
ZENILDA MARIA OLIVEIRA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO MARTINS LUDUGERIO e JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, retificador de autos, nascido em Aracaju - SE, aos 25/10/1989, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
DE ASSIS LUDUGERIO e de MARIA APARECIDA MARTINS LUDUGERIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Garanhuns - PE, aos 08/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS DO 
NASCIMENTO e de ROSANA DE BARROS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO LINDO SERRA  e ROSANE IARA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, porteiro, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de BENVINO OLIVEIRA SERRA e de 
APARECIDA MORAIS LINDO SERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, doméstica , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 29/03/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de IZABEL PINTO DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR MACEDO DE OLIVEIRA e ANA ARLETE MARQUES OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, colorista, nascido em Ruy Barbosa - BA, aos 22/12/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSSELINO DOS 
SANTOS OLIVEIRA e de EDINALVA MACEDO BISPO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido 
em Itaberaba - BA, aos 24/07/1993, residente em Diadema - SP, filho de LIZAEL SANTOS OLIVEIRA e de IVETE MARQUES 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ GUSTAVO DOMINGUES FAUSTINO e CAMILA DUARTE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de TI, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/08/1990, residente em Diadema - SP, filho de HUGO 
DOMINGUES FAUSTINO e de LOURDES DOS SANTOS CONTENTE FAUSTINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/08/1991, residente em Diadema - SP, filho de RICHARD GOMES 
OLIVEIRA e de SANDRA REGINA DUARTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN RODRIGUES BEZERRA e KETLYN KELLY CAMPOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Operador de montagem, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ DE BARROS BEZERRA e de JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Vendedora, nascido em Santo André - SP, aos 22/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR SOUZA PEREIRA e 
de ELIANE BRITO CAMPOS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WENDEL YURI ARAUJO DE SOUSA e JÉSSICA BARRETO TEODORO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 30/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VALMI DE 
SOUSA e de ANA LUCIA ARAUJO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em Santo André - SP, aos 16/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DA SILVA TEODORO e de 
MARINEIDE DA SILVA BARRETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE CLAUDIO CUSTODIO DE OLIVEIRA e RAQUEL APARECIDA MIGLIORELLI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 28/09/1999, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO 
CUSTODIO DE OLIVEIRA e de IZA CRISTINA CLAUDIO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
telemarketing, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/04/1998, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho 
de LUIS CARLOS MIGLIORELLI e de ELIANA APARECIDA MIGLIORELLI; 
 
 
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, 15  de dezembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 


