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Ano 30 - Nº 4696- São Paulo, Terça- feira,  19 de janeiro de 2021 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO ROMÃO DA SILVA e RITA MARIA DE ARAÚJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
tecelão, nascido em Simões - PI, aos 09/12/1965, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ROMÃO ABEL DA SILVA e de 
LUIZA GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Dom Expedito Lopes 
- PI, aos 17/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE BELEZA DE ARAUJO e de MARIA MADALENA DE 
ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CÉLIO ANTUNES e SIMONE GONÇALVES GOUVÊIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, prensista, 
nascido em São José da Boa Vista - PR, aos 10/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de CELSO ANTUNES e de 
BENEDITA ROSENDA ANTUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de produção, nascido em 
Grão Mogol - MG, aos 22/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EZEQUIEL GONÇALVES DOS SANTOS e de 
ROSANA RODRIGUES GOUVÊIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCO ESTENIO DE OLIVEIRA e ELOISA APARECIDA BISPO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
barbeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO 
CARDOSO DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de HILARIO BISPO e de VILDE DAS 
GRAÇAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDNEI RIBEIRO DA SILVA e JOSIMEIRE LAZARA ANDRÉ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 27/11/1978, residente em RIO DE JANEIRO - RJ, filho de SIDNEY BRITTO 
DA SILVA e de EDILEUSA RIBEIRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LAZARO DIVINO ANDRÉ 
e de NAIR FERREIRA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HENRIQUE FERREIRA VESPA GOIS e BRUNA APOLINÁRIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 13/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ATANAEL 
JOSÉ GOIS e de MARGARIDA VESPA GOIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 23/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL APOLINARIO DA SILVA e de MARIA DE 
FÁTIMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINALDO MARQUES SANTOS e JOSEFA LUCAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em Codó - MA, aos 07/08/1983, residente em Diadema - SP, filho de RENATO DA SILVA SANTOS e de MARIA 
HELENA MARQUES SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São José de Caiana - 
PB, aos 19/01/1987, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO BENONIO e de MARIA LUCAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELDER PROCÓPIO VENUTO e JOICE MACEDO CONSTANTINO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
professor, nascido em Diadema - SP, aos 19/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de RAFAEL PROCÓPIO VENUTO 
e de MARGARIDA NUNES DA SILVA PROCÓPIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, servidora estadual , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA CONSTANTINO  e de 
TEREZINHA DE JESUS MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UDSON SOUZA DE OLIVEIRA e CINTIA REGINA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACIR MORAIS DE 
OLIVEIRA e de JANICE NOVAIS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Belo 
Horizonte - MG, aos 31/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DAS NEVES SILVA e de MARIA DO 
CARMO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO COELHO AFONSO DA SILVA e MARIA ODÁLIA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO AFONSO 
DA SILVA e de APARECIDA DONIZETI ROSA COELHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em Belo Jardim - PE, aos 28/10/1978, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO RODRIGUES NETO e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON PEREIRA DOS SANTOS e NAYARA PEREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de maquinas, nascido em Diadema - SP, aos 27/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
NOVAL DOS SANTOS e de MARIA MARLENE PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 23/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE 
FERREIRA DE SOUZA e de MARIA IMACULADA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA e ELAINE DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, instalador, nascido em Diadema - SP, aos 11/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
APARECIDA DA SILVA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, saladeira, nascido em Piraí do Norte - 
BA, aos 11/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de LAURA DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PHILIPE NUNES COELHO e SAMARA MARTINS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR 
APARECIDO DA SILVA COELHO e de ERNELITA NUNES FREITAS COELHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 18/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI DE SOUZA e 
de CARLA ALESSANDRA MARTINS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEVERTON COUTO CONCEIÇÃO e RAQUEL DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Santo André - SP, aos 19/10/1993, residente em 
Diadema - SP, filho de BENEDITO APARECIDO CONCEIÇÃO e de ALCIONE MARIA COUTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cantora, nascido em Santo André - SP, aos 16/06/1995, residente em São Caetano do Sul 
- SP, filho de HENRIQUE CESAR GOUVEIA PEREIRA e de IDALINA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILSON DE SOUZA MOREIRA e DANIELE CORREIA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
metalúrgico, nascido em Cipó - BA, aos 20/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON ALVES MOREIRA e 
de MARIA DAS GRAÇAS SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Jaboatão - PE, 
aos 25/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DEISIENE CORREIA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO EDUARDO DA SILVA e DAYZE CRISTINA MEDRADO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULINO CICERO 
DA SILVA e de LUIZA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, manicure, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de VERA LUCIA MEDRADO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO VAGNER OURIVES NEJELSCHI e DAYSE CRISTINA SOARES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonômo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de VAGNER 
OURIVES NEJELSCHI e de MARIA HELENA STOCO NEJELSCHI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contadora, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 06/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS SOARES DA COSTA e de AURORA FRANCISCA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TAMIR FELIPE BARCELAR E SANTOS e THAIS GOMES RAMALHO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, músico, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de VIRGILIO AUGUSTO 
SILVA DOS SANTOS e de ANA LUCIA BARCELAR DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
designer gráfico , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ASSIS RAMALHO 
DOS SANTOS e de MARTA SALETE GOMES RAMALHO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO SALVIANO DA COSTA  e EVELIN DE JESUS COSTA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIANA DA COSTA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
26/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA DE JESUS COSTA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DA SILVA MARQUES e ALINE RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
músico, nascido em Diadema - SP, aos 05/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FAUSTO CARLOS MARQUES e 
de MEIRY CRISTIANE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
15/04/1997, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ADERBAL RODRIGUES DOS SANTOS e de TEREZA RIBEIRO DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR GERMANO ROBERTO e LORRANE VITÓRIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
copeiro, nascido em Santo André - SP, aos 21/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARCELO ROBERTO e de 
ANGELINA ZITA GERMANO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Palmeira 
dos Índios - AL, aos 25/11/2000, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FERNANDO DA SILVA e de LUZENILDA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN ADEIR LUCATELLI e MAYARA RENATA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
torneiro mecânico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/08/1987, residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de EMERSON LUCATELLI e de DALILA OLINDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de GENECI 
FERREIRA DA SILVA e de MARIA DOS MILAGRES FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERICK DE ABREU E SILVA e FRANCINE TEIXEIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WILSON DA SILVA e 
de ANGELA REGINA DE ABREU E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em Brejo Santo - CE, aos 06/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ADALTO RANIERE ALVES e de 
NILVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO TADEU DA TRINDADE FERNANDES e CAROLINA XAVIER CLARO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro elétrico, nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
NILTON SALDANHA FERNANDES e de MARIA APARECIDA DA TRINDADE FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de investimentos, nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de IDEVAR CLARO FILHO e de ROSELI ROLIM XAVIER CLARO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO SILVA FERREIRA e DIVANETE FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Poção de Pedras - MA, aos 12/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
MELO FERREIRA e de LETÍCIA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em Itamaraju - BA, aos 05/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de AURELINO FERREIRA DOS SANTOS e de 
DELFINA FRANCISCA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME DE ARAUJO SILVA e DEYSE FREIRE MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de áudio, nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1995, residente em Diadema - SP, filho de ELOI EDUARDO 
DA SILVA e de IVANI FELICIO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em 
Diadema - SP, aos 14/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALDO MENDES DA SILVA e de NEUZA LUIZA 
FREIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALDO MENDES DA SILVA e NEUZA LUIZA FREIRE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em Rio Formoso - PE, aos 08/11/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de BELMIRO LUÍS DA SILVA 
e de AMARA MENDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, chefe de serviço, nascido em Janaúba 
- MG, aos 29/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACIR FREIRE DA SILVA e de FIRMINA LUIZA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DÊNNIS VINÍCIUS LOURENÇO CUSTÓDIO DOS SANTOS e PENELOPE ROCHA BONAVITA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1990, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ JURACI CUSTÓDIO DOS SANTOS e de GISLAINE CRISTINA LOURENÇO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1984, residente em Diadema - SP, filho de JORGE RIBEIRO 
BONAVITA e de REGINA ROCHA BONAVITA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO LUIS PINTO DE ARAUJO DE OLIVEIRA  e GERLIANE GRACY DA SILVA COSTA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, empresário , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/02/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CICERO FAUSTINO DE OLIVEIRA  e de LUZIA PINTO ARAUJO DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, atendente, nascido em NATAl - RN, aos 15/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA 
SOARES DA COSTA  e de SOELMA GALVÃO DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADÍLIO BATISTA LIMA e DAIANY BANDEIRA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em Diadema - SP, aos 09/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LICIO DOS SANTOS LIMA 
e de MARIA DAS GRAÇAS BATISTA PIRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 18/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ALESSANDRO DA LUZ GOMES e de CRISTIANE 
BANDEIRA FLORES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL LOPES SANTANA e GISELE VILLARRAZO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante 
de impermeabilização, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LOPES 
SANTANA e de MARIA HELENA MARCELINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de acabamento 
gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1971, residente em SÃO PAULO - SP, filho de SYLVIO VILLARRAZO e de 
BENEDITA RAMOS VILLARRAZO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON DARWIN ALVES FILHO e FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 09/06/1994, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
EDSON DARWIN ALVES e de DOMINGAS DIAS DE SOUZA LIMA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Santo André - SP, aos 03/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ISAAC DE CARVALHO e 
de EDINALDA FERREIRA GONÇALVES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO BARRETO DE MATOS e MARIA JOSÉ GOMES COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em Araci - BA, aos 15/09/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DE MATOS e de 
MARIA BARBOSA BARRETO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Espinosa - MG, aos 
06/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de OLAVO ANTONIO DA COSTA e de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES 
COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOAO DOS SANTOS e SELMA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido 
em Jussara, Peabiru/PR, aos 08/07/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de FILOMENO JUSTINO DOS SANTOS e de 
LAIDE MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Belo Horizonte - MG, 
aos 24/11/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO FERNANDES e de ODETE FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS SILVA CORREIA e JOSIANE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar, nascido 
em Diadema - SP, aos 30/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVAL CORREIA FLOR e de MARIA DE FÁTIMA 
SILVA CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar , nascido em Diadema - SP, aos 22/09/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO MANOEL DA SILVA e de MARIA AUXILIADORA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES e KATHELYN AMANDA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar operacional, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/05/1991, residente em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, filho de ISAIAS RODRIGUES e de CLEONICE DOS SANTOS RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JESUS CARLOS GONÇALVES DE SOUZA e de SOLANGE APARECIDA MOREIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA MELO e TATIANE ALMEIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Analista de sistemas, nascido em Santo André - SP, aos 04/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
AUGUSTO DUARTE DE MELO e de ALICE DELIOTERIA DE OLIVEIRA MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Estudante, nascido em Suzano - SP, aos 12/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDESIO DE OLIVEIRA 
SILVA e de IRANDI ALMEIDA DA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCONE DA SILVA CABRAL e JOSENILDA DA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em Limoeiro - PE, aos 20/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO CABRAL DA SILVA 
e de MARGARIDA GOMES DA SILVA CABRAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em 
Senador Pompeu - CE, aos 01/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA e de FRANCISCA 
AUXILIADORA DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAGNER KAMISHIMA PEREIRA e DANIELLE MARTINS BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motofretista, nascido em Diadema - SP, aos 25/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ INÁCIO 
PEREIRA e de NEUZA KAMISHIMA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 12/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ROBERTO BARBOSA e de MARISA PIRES 
MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DECIO PINTO CORTEZ e SOLANGE DIAS FERNANDES CORTEZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, policial civil, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMUNDO PINTO 
CORTEZ e de MARIA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/09/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de EURIPEDES VIEIRA FERNANDES e de MARIA ROCHA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CAETANO RANGEL e MARIA SONIA PAIXÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
marceneiro, nascido em Canhotinho - PE, aos 16/03/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ CAETANO RANGEL 
e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, diarista, nascido em Alcobaça 
- BA, aos 30/04/1973, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOSE PAIXÃO DOS SANTOS e de ALMIRA 
PAIXÃO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO ALVES DIXINI e JAQUELINE SEGURO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 04/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO DIXINI e de 
SIMONE ALVES DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em São Paulo 
- SP, aos 27/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR PINTO DE ALMEIDA e de DÁDIVA SEGURO MAXIMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO ITALO BARBAGALLO e SOLANGE CAETANO NEVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 27/02/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLO BARBAGALLO e de 
BIANCA MOLETI BARBAGALLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, bancária, nascido em São Paulo - 
SP, aos 22/06/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DA SILVA NEVES e de CELY CAETANO NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THOMAZ DE PAULA ASSIS e GABRIELA MOREIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de desenhista técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 09/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ 
DE PAULA ASSIS e de KELLY CRISTINA FERNANDES ASSIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar , 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON MOREIRA FILHO e de SIMONE 
ALVES DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDERSON ALMEIDA DE SOUZA e THAINÁ DA CUNHA BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, niquilador, nascido em Boquira - BA, aos 13/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL NILSON DE 
SOUZA e de IRANDI DE ALMEIDA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de recursos humanos, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIANO JESUS BATISTA e de MARIA 
LUZIA DA CUNHA BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON RIBEIRO BARBOSA e SARA LOURENÇO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
assistente de departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI 
BARBOSA e de SANDRA REGINA RIBEIRO BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, caixa, nascido 
em Águas de Lindóia - SP, aos 12/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LOURENÇO e de MARIA DE 
LOURDES AQUINO LOURENÇO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VINICIUS GONÇALVES SILVA e DANIELLE DE CASTRO POLLO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de planejamento, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 01/04/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de ADILSON DE MATOS SILVA e de CASSIA AUXILIADORA GONÇALVES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, compradora junior, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/03/1996, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARCELO POLLO e de ELIANA DE CASTRO LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS  e PATRÍCIA DA SILVA CORREIA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, operador de maquina , nascido em DIADEMA - SP, aos 20/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS  e de LUZINETE ANA PEREIRA SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, professora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
CORREIA FILHO  e de MARIA JOSÉ DA SILVA CORREIA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BENEDITO BORGES DE MOURA e FRANCIELE DE SOUSA MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em Regeneração - PI, aos 06/06/1980, residente em Diadema - SP, filho de LUIS 
PINTO DE MOURA e de MARIA DA CRUZ BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
máquina, nascido em Francinópolis - PI, aos 26/03/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO PINTO DE MOURA e 
de MARIA LUIZA DO ESPIRITO SANTO SOUSA MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS RAMIRO BONIFACIO NETO e QUEZIA ALEXANDRA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 29/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE 
RAMIRO BONIFACIO e de KATIA PATRICIA BOANI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços 
bancários, nascido em São Paulo - SP, aos 07/02/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO GEOVANE 
ALVES DE ARAUJO e de ANA PAULA DA SILVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICKAELL LIMA GORDIANO e ROSEANE SILVA GUIMARÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 20/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL LOPES 
GORDIANO e de MARILENE DA SILVA LIMA GORDIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
contábil, nascido em Boquira - BA, aos 07/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO FRANCISCO 
GUIMARÃES e de RITA DE CÁSSIA SOUSA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ALVES DA ROCHA e FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em eletrônica, nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FERREIRA DA ROCHA e de MARIA JOSÉ ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
técnico em eletrônica, nascido em Diadema - SP, aos 11/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ADELCIO ANTÔNIO 
DOS SANTOS e de ROSELI BARBOSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN SOUZA SANTOS e NAZINHA AMORIM DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
conferente, nascido em Jequié - BA, aos 05/09/1986, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MATIAS DOS SANTOS 
e de JACY VITORINA DE SOUZA SANTOS; e a pretendente: , solteiro, do lar, nascido em Marcionilio Souza - BA, aos 
13/07/1983, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS e de NOEMIA AMORIM DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO WAGNER LEITE MARTINS e DAYANE SANTANA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Fortaleza - CE, aos 22/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMAR MARTINS DOS 
SANTOS e de MARIA VILAUBA LEITE MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Eunápolis - BA, aos 24/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CARMECILTON ROLDÃO CRUZ e de VALQUIRIA 
BRANSFORD SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉRICK GONÇALVES BARBOSA e PRISCILA STÉPHANIE DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, auxiliar de montagem, nascido em Santo André - SP, aos 19/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CRISTIANO BARBOSA DA SILVA e de ANGELA DE ALMEIDA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, analista de exportação pleno , nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e de MARTA CARVALHO DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS e LILIANE APARECIDA GONÇALVES, sendo o pretendente: , solteiro, coordenador de 
infraestrutura, nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISIO DOS SANTOS e 
de IMACULADA CONCEIÇÃO BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de logistica, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO GONÇALVES e de 
TEREZINHA LAURENTINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO GUSTAVO RIBEIRO e LEONARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeiro, nascido em Diadema - SP, aos 03/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON 
DE SOUZA RIBEIRO e de LUCINDA RIBEIRO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DUQUE DO 
NASCIMENTO e de MARIA APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PHILIP DOUGLAS FIGUEIRO ZAMBELLO e JOYCE CARDOSO MARTINS DE MELLO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de rastreamento de carro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
30/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DOUGLAS AIELLO ZAMBELLO e de ELIZABETH HENRIQUES 
FIGUEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 31/10/1995, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de DANIEL MARTINS DE MELLO e de MARIA ISABEL CARDOSO 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE CAMPOS SOARES  e MAYRA ESTEVÃO MOREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de faturamento, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE AGOSTINHO 
SOARES e de MARIA CAMPOS MARTINS SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 06/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO DA SILVA 
MOREIRA e de JOSICLEIDE DE ARAUJO ESTEVÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE SANCHEZ e PRISCILLA SOUSA LIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professor de 
educação física, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
SANCHEZ e de MARA REGINA DA PENHA LAURO SANCHEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUSA LIRA e de MARIA 
LOURDILENE CASIMIRO DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO FERREIRA DE SENA e FLAVIA ARAUJO LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico em eletrôtecnica, nascido em Diadema - SP, aos 28/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIA FERREIRA 
DE SENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteta, nascido em Santo André - SP, aos 09/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON DE ARAUJO LIMA e de CLEIDE VANIA ARAUJO PIANCO LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 19  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO CORREIA CAMPOS e BIANCA MARIA DA SILVA BARTOWSKI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
viúvo, enfermeiro, nascido em Santo André - SP, aos 30/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO CAMPOS 
e de TEREZINHA CORREIA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, nascido em Vitória - 
ES, aos 01/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de EDITH MARIA DA SILVA; 
 
 
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, 19  de janeiro de 2021 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


