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Ano 30 - Nº 4826 - São Paulo, Terça- feira,  21 de dezembro de 2021 

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

ERIC DIHL CUSTODIO e ANDREIA DOS SANTOS SANTIAGO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
06/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERCIO BARBOZA CUSTODIO e de 
ROSEMARI DIHL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, confeiteira, 
nascido em Santo André - SP, aos 01/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO FELIPE SANTIAGO e de MARIA DOS SANTOS SANTIAGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

GABRIEL DE PAULA LEITE e MIKAELLA DOS SANTOS RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 21/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de HERICSON DO NASCIMENTO 
LEITE e de ROSICLER CARDOSO DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/05/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ELDEN JOSÉ RODRIGUES e de ARLETE DOS SANTOS RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 

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

GUIMAELSON SILVA BRITO e TAYANE RODRIGUES MARQUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de departamento pessoal, nascido em Euclides 
da Cunha - BA, aos 21/04/1991, residente em Diadema - SP, filho de VALDEMIRO NEVES 
BRITO e de MARIA ALDA DA SILVA BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estagiária, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 26/07/1995, residente em 
São Bernardo do Campo - SP, filho de RAIMUNDO MARQUES FILHO e de TANIA 
APARECIDA RODRIGUES MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

EZEQUIEL GONÇALVES COSTA e MILENA GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, nascido em Boa Nova - BA, aos 
28/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO GONÇALVES COSTA e de 
ANALINA BARBOSA TELES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de produtos, nascido em Salvador - BA, aos 09/09/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de ROQUE GONÇALVES DOS SANTOS e de NOELIA BISPO DOS SANTOS DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



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

LUCAS DOMICIANO ARANTES e MARIANA DUQUE MORAIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/09/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO HEITOR ARANTES NETO e de ROSELI 
DOMICIANO ARANTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO FARIA DE MORAIS e de SÔNIA MARIA DUQUE DE MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 

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

ANDERSON JESUS DOS SANTOS e SHEILA CREMA MÜLLER, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente predial, nascido em São Paulo - SP, aos 
24/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ARISTON CARLOS DOS SANTOS e de 
DALVA ROSA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/05/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SERGIO MÜLLER e de ISILDA CREMA MÜLLER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

RODRIGO VIANA SALAZAR DE OLIVEIRA e LUCIENE URSSULINA DE JESUS 
NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jardineiro, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 29/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de IVO SALAZAR 
DE OLIVEIRA e de ROSANGELA VIANA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 31/01/1979, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO e de OTILIA URSSULINA 
DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA e DANIELLE NERIS MONÇÃO CEZARANO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - 
SP, aos 26/03/1991, residente em Diadema - SP, filho de ARMANDO ALVES SILVA e de 
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ CARLOS SOUSA CEZARANO e de NOEME NERIS MONÇÃO CEZARANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

WILLIAM JEREMIAS COUTINHO e JUSCILANNE DA ROCHA MORAIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido em Diadema - SP, aos 
06/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR DE OLIVEIRA COUTINHO e de 
ANGELA MARIA JEREMIAS JUCÁ COUTINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 10/01/1988, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RAIMUNDO JACOB MORAIS e de MARIA LUCIMAR DA ROCHA MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



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

CARLOS FRANCISCO CAMPOS e MERIELEN ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico de educação, nascido em São Paulo - SP, 
aos 13/09/1985, residente em São Paulo - SP, filho de FRANCISCO DOMINGOS DE 
CAMPOS e de MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 19/05/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CAMILO PRIMO DE ALMEIDA e de ELIZABETH 
EVANGELISTA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

THIAGO LEITE REBOUÇAS e DECIANE MOURA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido em Natal - RN, aos 15/02/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO REBOUÇAS DE SOUZA NETO e de MARIA 
DAS GRAÇAS LEITE REBOUÇAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 19/02/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de BARTOLOMEU JOAQUIM DA SILVA e de CREUZA BELARMINO 
DE MOURA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

JOSÉ ROBERTO SILVA DOS PRAZERES e FABIANE BIAZOTO DA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de cobrança, nascido em Palmares - 
PE, aos 22/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ DOS PRAZERES e 
de MARRIZE MARIA SILVA DA HORA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/04/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DEJANIR GONÇALVES DA COSTA e de SUELI BIAZOTO DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

SILAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR e ALÁDIA CRISTINA FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor de software, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 12/04/2000, residente em Diadema - SP, filho de SILAS 
PEREIRA DA SILVA e de MARLI FAUSTINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estoquista, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 02/04/1997, residente 
em Diadema - SP, filho de FÁTIMA APARECIDA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

BRUNO LOGAN AZEVEDO e ADRIANA UGOLINI BENATTI DE SIQUEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicólogo, nascido em São Paulo - SP, aos 
09/08/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANTONIO AZEVEDO e de MAGALI 
AGOSTINHA DA SILVA AZEVEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
psicóloga, nascido em São Paulo - SP, aos 21/06/1990, residente em São Paulo - SP, filho 
de JOÃO ESTEVAM DE SIQUEIRA e de ROSANA UGOLINI BENATTI DE SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 



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

GABRIEL DE ALMEIDA SOUZA e MARIA EDUARDA LIMA DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar fiscal, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 15/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DE 
ALMEIDA SOUZA e de CLEUZENIR SOARES DE ALMEIDA SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora interna, nascido em Recife - PE, aos 
07/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO 
JUNIOR e de ADRIANA JOSÉ DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

OSMAR SILVA DE JESUS e FABÍOLA VIEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO GOMES DE JESUS e de CARMEM 
LUCIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
VIANA DA SILVA e de MARIA ISABEL VIEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

GENIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA e AGRIPINA ALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, nascido em Boninal - BA, aos 
06/08/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e de 
GENEROZA MARIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

WILSON EDUARDO DA SILVA e ABIGAIL LUCIA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1958, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO ROSENDO DA SILVA e de DAURA 
AGRIPINA DA CONCEIÇÄO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
teleatendente, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 30/12/1965, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ LUCIO FERREIRA e de ELIZA RODRIGUES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

JOSÉ NONATO GOMES COSTA e MARIA HELENA DIAS DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mestre de obras, nascido em Independência - CE, aos 
25/02/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO NONATO DA COSTA e de 
TEREZINHA GOMES DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cabeleireira, nascido em Paranatama - PE, aos 08/07/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FELIX DIAS DE LIMA e de MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 



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

RONEY DE CAMPOS MACIEL  e LUCIANA MARIA MARIANO DA SILVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 09/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DANTAS MACIEL  e de 
MARIA EULALIA DE CAMPOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
cabeleireira , nascido em ARAGUAIA -MT, aos 18/10/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALCIDES MARIANO DA SILVA e de ROSANGELA MARIA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

PAULO GUILHERME SANTOS BELO e SUELLEN SOUZA COELHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, programador de PCP, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO BELO e de CÁSSIA APARECIDA SOUZA SANTOS BELO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 19/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONEL OLIVEIRA COELHO e de 
EDILENE SÉRGIO DE SOUZA COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

HENRIQUE HERNANDES LOPES e JULIANA ALVES DE CARVALHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em DIADEMA- SP, aos 
27/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO DA SILVA LOPES e de 
SOLANGE APARECIDA HERNANDES NOVICKI LOPES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/12/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON BATISTA DE CARVALHO e de MARIA DE 
LOURDES ALVES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

JOÃO PAULO DE SOUZA  e MONIQUE ARIADNE MOREIRA DE SANTANA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, bombeiro civil , nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 18/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DONIZETE APARECIDO DE 
SOUZA  e de BERNADETE DE LOURDES SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, do lar , nascido em DIADEMA - SP, aos 02/04/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALCIDES GOMES DE SANTANA  e de SONIA ELISABETE 
MOREIRA DE SANTANA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

EDUARDO ALVES PINTO e MARIA ANGÉLICA DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em DIOGO DE VASCONCELOS - 
MG, aos 21/08/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ALVES DO 
PATROCÍNIO e de IZABEL DIAS PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em TARUMIRIM - MG, aos 08/05/1970, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LAURINDO ADÃO CAETANO e de HOLGA CAETANA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

LUCIANO DA SILVA DE ALMEIDA e DENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gari, nascido em São Felix/BA, aos 
30/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO SALES DE ALMEIDA e de 
LUCINDA DA SILVA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em São Felix/BA, aos 28/06/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO SALES DE ALMEIDA e de LUCINDA DA SILVA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

WILLIAN LUCAS DA SILVA e NAYARA MONTEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente comercial, nascido em DIADEMA - SP, aos 
18/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS LAURENTINO DA SILVA e de 
VALÉRIA LUCAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCOS VINICIUS MONTEIRO DOS SANTOS e de MARIA MONTEIRO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS TEODORO e VITORIA ALEXIA BERNARDO DE LIMA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montador de redutor, nascido em 
Santo André - SP, aos 07/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de RICARDO 
ALEXANDRE BENTO TEODORO e de AMANDA PEREIRA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 
20/07/1998, residente em Diadema - SP, filho de LOURINALDO SERAFIM DE LIMA e de 
JOSEFA BERNARDO DE SOUSA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

DANILO REIS DE CAMPOS e FABIANE CARDOSO RODRIGUES BRISOLLA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMILDO CLARO DE CAMPOS e de 
JENI DE OLIVEIRA REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO 
AUGUSTO BRISOLLA e de ENI CARDOSO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

LEANDRO TADEU DUARTE e ELAINE FRANCO CESAR, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Santos - SP, aos 17/01/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ MENINO DUARTE e de IRENE MARIA 
VOLANTE DUARTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO 
COSTA CESAR e de MARIA APARECIDA FRANCO CESAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 



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

RODRIGO LUIS PACCO e KARIN RITA CARNEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/05/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RICARDO MACHADO PACCO e de MARIA BEATRIZ PESSÔA 
PACCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de vendas, nascido 
em São Paulo - SP, aos 24/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE INÁCIO 
CARNEIRO e de MARIA APARECIDA CARNEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

MATHEUS CARVALHO SILVA e SARAH RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de escrita fiscal, nascido em Diadema - SP, aos 17/10/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ODILON SILVA NETO e de ANTONIA 
SANETE CARVALHO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 22/10/1998, residente em SÃO PAULO - 
SP, filho de VANDERLEI DA SILVA RIBEIRO e de ROSA FRANCISCA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  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 ROCHA e ELIANE NUNES DA MOTTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/04/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLAUDINO ROCHA e de 
BENEDITA DA CONCEIÇÃO ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
domestica, nascido em Indianópolis - PR, aos 23/08/1970, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERNANE NUNES DA MOTTA e de IRENE OLIVEIRA DA MOTTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

WANDERSON SOARES DE SOUZA e THAÍS CRISTINA DOS SANTOS MACEDO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, separador de bobinas , nascido em Belo 
Horizonte - MG, aos 16/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO PEDRO 
DE SOUZA  e de ELIANE SOARES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SIDNEI JOSÉ LIMA MACEDO e de ROSE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS e DANIEL DE SOUSA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, tecnico em estetica automotivo, nascido em CURITIBA - 
PR, aos 22/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em CROATÁ - CE, 
aos 01/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIO FERREIRA GOMES e de 
MARIA ROSILENE DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS  e APARECIDA FERNANDES DE SOUZA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, radialista , nascido em SÃO VICENTE - SP, 
aos 31/03/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS  e 
de MARGARIDA DA SILVA SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
frentista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/03/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA  e de MARIA SILVA SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

RODRIGO RODRIGUES PROCOPIO e JÉSSICA APARECIDA ALVES DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Empresário, nascido em Osasco - SP, 
aos 02/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE ARAUJO PROCOPIO e 
de SONIA RODRIGUES PROCOPIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Administradora de Empresa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/01/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE PAULA ALVES DE SOUZA e de 
JURACI OLIVEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

LUCIÊUDO DE SOUSA ROCHA e SARA LURRUANE DE SANTANA DO NASCIMENTO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em 
Quixeramobim - CE, aos 03/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE 
SOUSA e de FRANCISCA DA ROCHA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
11/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERALDO OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO e de DÉBORA TRINDADE DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

SANDRO MAGNO DE OLIVEIRA e CLEBIA DA SILVA PINTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, elétrica de manutenção, nascido em Diadema - SP, 
aos 01/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON DE OLIVEIRA e de IVONE 
MARIA MAGNO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de limpeza, nascido em Monte Santo - BA, aos 20/10/1979, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VALERIO ANDRADE PINTO e de VERA LUCIA JESUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

ALESTAN ALVES DA SILVA e BÁRBARA XAVIER PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, programador, nascido em Santo André - SP, aos 
22/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALESTAN FERREIRA DA SILVA 
JÚNIOR e de MARIA ALESSANDRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasleira, 
solteiro, estagiária Juridica, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de NIVALDO FERREIRA PEREIRA e de MARIA LUCIA XAVIER 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

 
 
 
 



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

ISAC FELIX ALMEIDA e FRANCISCA PATRÍCIA ALVES FEITOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de TI, nascido em ILHÉUS - BA, aos 09/05/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADILMA FELIX ALMEIDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em SÃO CAETANO DO SUL 
- SP, aos 04/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BEZERRA DE 
LIMA e de MARIA NAIR ALVES FEITOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

KAYQUE DA SILVA GRIEGER DE LIMA e BRENDA FREITAS ROSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico geral, nascido em São Paulo - SP, 
aos 05/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI ALVES DE LIMA e de KELI 
DA SILVA GRIEGER DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativa, nascido em Santo André - SP, aos 03/06/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILSON CELIO ROSA e de LUCILENE VIEGAS FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 21  de  dezembro  de  2021. 

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

LUAN HENRIQUE DE FREITAS PEREIRA e VIVIAN GOMES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
08/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO APARECIDO PEREIRA e de 
ELAINE REGINA DE FREITAS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/12/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de CICERO JOSE DOS SANTOS e de VILMA GOMES GONÇALVES DOS SANTOS; 
 
 
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, 21  de  dezembro  de  2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


