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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DIAS DE OLIVEIRA e ALINE DA SILVA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
caminhoneiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANANIAS BISPO DE 
OLIVEIRA e de JUDITE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DA SILVA ROCHA e de ELZA 
BERNARDINA SILVA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e SILVIA BELINASI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DOMINGOS DOS 
SANTOS e de TERESA TAVERA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 07/07/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BELINASI e de IDALINA RIBEIRO BELINASI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO SILVA MOREIRA e SARA AZEVEDO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
diretor de tecnologia, nascido em Cafarnaum - BA, aos 19/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
MOREIRA FILHO e de IZABEL BENTO DA SILVA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diretora 
de adminsitrativa, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/03/2002, residente em Diadema - SP, filho de NEVITO DE SOUZA 
e de MARCIA DE AZEVEDO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO ROCHA CAVALCANTE PEREIRA  e DIANA CAMARGO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, téc. analista de suporte pleno, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA  e de OCILENE ROCHA CAVALCANTE PEREIRA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, funcionária pública , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/12/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EFIGENIO BASTOS CAMARGO  e de ANA MARTA CAMARGO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LINCOLN CESAR ROSA FERREIRA e ANA PAULA PATTINI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EURIPEDES DONIZETE FERREIRA e de SILVIA SANDRA ROSA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, advogada, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 23/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSVALDO PATTINI JUNIOR e de ROSELI DE FATIMA SILVA PATTINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE BARROS BISPO  e JANNINE FERREIRA COSMO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista de sistemas , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 15/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ ANTONIO BISPO  e de ADELMIRA TEIXEIRA BARROS BISPO ; e a pretendente: , divorciado, administradora de 
empresas , nascido em BARBALHA - CE, aos 10/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ELIONALDO 
COSMO  e de MARIA LIRACI FERREIRA FERREIRA COSMO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉDER DE OLIVEIRA HENRIQUE e SARAH VIEIRA DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON 
HENRIQUE e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA HENRIQUE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ODENIR 
PIRES DA COSTA e de MARIA APARECIDA VIEIRA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CESAR AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA e PÂMELA YURI KIKUTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/06/1994, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de ROBERVAL CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA e de ANA CRISTINA DE ANDRADE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de relacionamento, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/02/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCOS HARUO KIKUTI e de FLORIPES DE AGUIAR KIKUTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA COSTA e LUISA PEREIRA GUIMARÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, medico, nascido em NOVA FRIBURGO - RJ, aos 04/11/1989, residente em Diadema - SP, filho de 
TIAGO FERREIRA DA COSTA e de MARIA TEREZA HERNANDEZ FERREIRA DA COSTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgiã dentista, nascido em PASSOS - MG, aos 30/12/1996, residente em Passos - MG, 
filho de LEANDRO CERAVOLO GUIMARÃES e de DULCE HELENA PEREIRA GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAULO MARCIO DA SILVA e VIVIANE FREITAS MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA MARTA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Salvador - BA, aos 19/10/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR DE JESUS MATOS e de NEUSA BOMFIM FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENIRALDO SILVA SANTOS e EDJANE DOS SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pizzaiolo, nascido em SÃO SEBASTIÃO - AL, aos 27/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO DOS 
SANTOS e de VALDICE DE LIRA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
SÃO SEBASTIÃO - AL, aos 25/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA DE LIMA e de 
IRACEMA DOS SANTOS LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS SILVA e THAÍS CRISTINA ALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ DOS SANTOS SILVA e de SILVIA MARIA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ALMIR FERREIRA 
DE LIMA e de ADRIANA ALVES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO CAMPOS DE JESUS  e PATRICIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, aux. de produção , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/06/1979, residente em Diadema - SP, filho de 
MARIA APARECIDA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em Diadema - SP, aos 
10/11/1981, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO FRANCISCO  DO NASCIMENTO e de MARIA LÚCIA TEIXEIRA 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DA SILVA DIAS  e TAYLLINE FERREIRA SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
vendedor , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
DIAS  e de MARIA DO CARMO TIBURCIO DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, balconista , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 18/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS  e de NAZARE 
DE FATMNA FERREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO DA SILVA LOPES  e LUCIENE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
policial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRE RODRIGUES 
LOPES e de ODETE BEZERRA DA SILVA LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de VITAL FERREIRA DA SILVA e de SEVERINA DA 
LUZ FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEOPOLDO GALHARDO e LUCILEIDE SEPEDRO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/05/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO GALHARDO e 
de MARIA PERPETUA GALHARDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, domestica, nascido em 
PAULISTANA - PI, aos 01/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS BIBIANO DE SOUSA e de EROTILDES 
MARIA DE SEPEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CICERO REGINALDO DE OLIVEIRA  e CLEONICE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de fabricação, nascido em Monte Horebe - PB, aos 18/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de CECILIO 
MIGUEL DE OLIVEIRA e de FRANCISCA TARGINO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/11/1970, residente em DIADEMA - SP, filho 
de APARECIDA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO e SCARLAT APARECIDA DA SILVA ANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, funcionario publico, nascido em São Paulo - SP, aos 05/01/1965, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIA IZABEL DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em FRANCO DA 
ROCHA - SP, aos 14/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ARISTOBULO DA SILVA ANA e de ROSANGELA 
APARECIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIO CESAR GERMANO  e MIQUELE RUAMA VIEIRA DE JESUS SOUZA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, vendedor feirante, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
JULIO LIMA DA SILVA  e de MARIA ROSA FERREIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, do lar , nascido 
em SANTO ANDRÉ - SP, aos 20/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO DE JESUS SOUZA  e de 
ROBERTA MAGDALENA VIEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS GABRIEL LIMA RODRIGUES e VILMA CAMPOS VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Santo André - SP, aos 06/08/1996, residente em Diadema - SP, filho de DILSON GUIMARÃES 
RODRIGUES e de MARIA JOSÉ CERQUEIRA LIMA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 16/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIEIRA SATELES e de 
MARIA NERY CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONNY DE OLIVEIRA SOUSA e THAMIRES HENRIQUE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente, nascido em LIMOEIRO - PE, aos 22/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA 
SOUSA e de MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de sala, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALUISIO CONSTANTINO DA SILVA e 
de MIRIAM HENRIQUE SALVADOR DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANDER FARIA DE SOUZA e CELESTIANE RECH, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FARIA DE SOUZA e 
de SOFIA APARECIDA GARBIN DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em 
DESCANSO - SC, aos 08/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de IDAIR RECH e de CELICA DE OLIVEIRA RECH; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO OLIVEIRA SILVA e JESSICA DE OLIVEIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL 
GOMES DA SILVA FILHO e de MARCIA BISPO DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI 
ALVES e de VERA REGINA DE OLIVEIRA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO TAVARES DA SILVA e ANA CAROLINE LEME VENTURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/09/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSE RINALDO TAVARES DA SILVA e de NEIDE ANTONELI TAVARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, casado, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BATISTA VENTURA e de TANIA REGINA LEME DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORLEI ROGERIO DOS SANTOS e ARIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, funcionario publico, nascido em CURITIBA - PR, aos 11/08/1973, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOAQUIM VALDIVINO DOS SANTOS e de JANAI NASCIMENTO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, funcionaria publica, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
GONZAGA DO NASCIMENTO e de MERCIY MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA e MARIA KARINA VIEIRA GOMES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista , nascido em Itanhomi - MG, aos 09/10/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOSE BATISTA DA 
SILVA e de MARIA GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, repositora , nascido em 
PEDRA BRANCA - CE, aos 25/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVANDO BENEDITO GOMES  e de 
JACINTA VIEIRA DE ALMEIDA GOMES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO CONDURÚ AZZOLINI e ROSIRES DE BARROS MARQUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de operações, nascido em SÃO PAULO - SP, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
AZZOLINI e de MARCIA DA SILVA CONDURÚ AZZOLINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/09/1983, residente em São Paulo - SP, filho de MARIO DE OLIVEIRA 
MARQUES e de JOANA APARECIDA DOS REIS MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ HENRIQUE SANTOS VIEIRA e MIKAÉLLY NONATO BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, militar, nascido em PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL, aos 02/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON 
SILVA GREGORIO e de MISSILENE SANTOS VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Bernardo Do Campo - SP, aos 28/12/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDERSON CAVALCANTE 
BARROS e de MICHELLE NONATO BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO AUGUSTO DA SILVA e BÁRBARA DE AMORIM RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, musico, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTONIO 
NOGUEIRA DA SILVA e de NOEMI DA SILVA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ADELMO BARBOSA 
RIBEIRO e de ALINE ALVES DE AMORIM RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIMOLLE LAURINDO DE ARAUJO e ERICA FIRMINO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE 
ASSIS ARAUJO SALES e de CLEIDE LAURINDO PASSOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLÁUDIO 
PROFETA DOS SANTOS e de MARINILDA FIRMINO DO ROZARIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEGON HERCULANO FERRAZ BRASILEIRO  e ANA PAULA  ALMEIDA  RAMOS , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, engenheiro civil , nascido em ALMENARA - MG, aos 25/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EVANDRO DE OLIVEIRA BRASILEIRO  e de EDITH FERRAZ DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, farmaceutica , nascido em ALMENARA - MG, aos 14/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de OLINDO 
RAMOS e de VERALUCIA ALMEIDA SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO ALBERTO DA SILVA SANTOS e JULIANA FALCÃO CAVALCANTI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/03/1987, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO SOUZA SANTOS  e de MARIA JOSEFA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 16/06/1988, residente em Diadema - SP, filho de ISRAEL JOSE CAVALCANTI e de 
SUELY FALCÃO DA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO CARLOS DA SILVA e SILVANA CARVALHO IRIBARRY, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, mecânico , nascido em ICO - CE, aos 04/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MOURA DA 
SILVA  e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE AQUINO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, vendedora , 
nascido em BARREIRAS - BA, aos 29/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVANO IRIBARRY FILHO  e de 
LEIDE PROSPERO DE CARVALHO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO e LUZIA GOMES DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
aposentado, nascido em PRESIDENTE VENCESLAU - SP, aos 29/10/1955, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
JOSÉ AUGUSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em TAMBORIL - CE, aos 09/02/1973, 
residente em Diadema - SP, filho de VALTER FERREIRA DE SOUSA e de MARGARIDA GOMES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ RONILDO NUNES SABINO e MARIA NAZARÉ LOPES VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Pedreiro, nascido em Imaculada - PB, aos 30/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SABINO 
SEGUNDO e de ROSELI NUNES DE GOIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em 
Imaculada - PB, aos 10/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM DE ASSIS VIEIRA e de MARIA DE 
LOURDES LOPES VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON DOS SANTOS e SAMANTA ALMEIDA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA DE 
SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO e de ANTONIA BEZERRA 
ALMEIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAUÍRES VIEIRA JUSTINO e JAQUELINE PESSOA SIQUEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de logística, nascido em Mombaça - CE, aos 17/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO VALMIR JUSTINO SOBRINHO e de MARIA VIEIRA JUSTINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Ourolândia - BA, aos 25/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GENIVALDO DE JESUS SILVA e de JUSCILENE PESSOA SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIEL NUNES SANTOS e KAREN COLTURATO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de lavanderia, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCIO BORGES DOS SANTOS e de MAGDA DE LOURENÇO NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EVALDO ANDRÉ 
DA SILVA e de NADIA CRISTINA COLTURATO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO FERREIRA DA SILVA e JOSENETE DOS SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Técnico em eletrônica, nascido em Santa Brígida - BA, aos 25/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
PEREIRA DA SILVA e de RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Cuidadora, nascido em Santa Brígida - BA, aos 15/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de GERMINO TAVARES 
LIMA e de MARIA DOS SANTOS LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO DE JESUS JOAQUIM e MARCELE CRISTINA CHAGAS FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ambiental, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO JOAQUIM NETO e de MARIA APARECIDA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tratadora, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO ANTONIO 
FERNANDES e de DORALICE CHAGAS FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO GUILHERME  CIPRIANO DA SILVA e NATALIA NERY MIRANDA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, aux. técnico , nascido em SÃO PAULO , aos 16/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO CIPRIANO DA SILVA e de CLAUDIA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, diretora de escola , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SERGIO GERMANO MIRANDA  e de MARINES NERY DA SILVA MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO VICTOR ALVES DE SOUSA e LIVIA LUZ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
desenvolvedor, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LAUDEMIR DE SOUSA 
e de MARGARETE ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo 
André - SP, aos 23/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ORLANDO VIDAL DA SILVA e de NEUZENI 
NOVAIS LUZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA e TALIA APARECIDA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Estoquista, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
TERESINHA RODRIGUES ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em São Paulo - 
SP, aos 09/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA e de DALVA APARECIDA 
DOS MONTES PESSOAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO AZIMOVAS GILIO e ALINE LOPES DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, lider 
de produção, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 23/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
CARLOS GILIO e de MARIA HELENA AZIMOVAS GILIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 17/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR DE JESUS e de MARLENE 
LOPES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS FIORIM BARBOSA BARROSO  e RAQUEL DOS SANTOS CORREIA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, analista de negócios , nascido em PETROPOLIS -RJ , aos 26/12/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FRANCISCO JOSE BARROSO e de ROSANGELA FIORIM BARBOSA BARROSO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, empresária , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/08/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO CORREIA FILHO e de AMELIA REGINA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SÉRGIO RODOLFO FERNANDES MELO e LETÍCIA PINHEIRO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Assistente operacional, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO ALVES MELO e de MARCIA FERNANDES CAVALCANTI BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Estudante, nascido em Icó - CE, aos 24/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EPITÁCIO DIAS 
RODRIGUES e de FRANCISCA PINHEIRO VIANA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAMYLSON ALVES DA COSTA e GEANDRA DE SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
NONATO DA COSTA e de JOSELIA ALVES DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
comercial, nascido em Diadema - SP, aos 29/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANDRO APARECIDO DA 
SILVA e de DIVANI DA ANUNCIAÇÄO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPI CARDOSO DA SILVA e TAWATHA ROCHA SILVA, sendo o pretendente: , solteiro, AUTONOMO, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 17/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON TADEU CARDOSO DA SILVA e de 
DAMIANA SILVESTRE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de previdencia, nascido 
em São Paulo - SP, aos 15/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR GALDINO DA SILVA e de 
MARIA ADRIANA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MERCIANO CARDOSO ALVES e JACQUELINE FALCÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Areia - PB, aos 05/05/1990, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CANDIDO 
ALVES e de MARIA CARDOSO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Lagoa 
do Itaenga - PE, aos 15/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA e de SANDRA 
SEVERINA FALCÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGELO FERNANDO PATRICIO SOSA e MICHELLE SANTOS DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/01/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
BERNARDINO SOSA BOGADO e de MARIA MARLENE PATRICIO SOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 16/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO AILDO 
DE BARROS e de MARIA LUCIENE DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAILSON ANDRADE SANTANA  e JEANE FORTUNA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, coordenador de estoque , nascido em EUCLIDES DA CUNHA - BA, aos 09/04/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERENITO RIBEIRO DE SANTANA  e de MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, advogada , nascido em Aracaju - SE, aos 18/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERALDO FORTUNA DOS SANTOS e de JOSEFA NEIRY DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AUDECÍ CÍCERO DA SILVA e JULIA FONSECA DOS SANTOS CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em Agrestina - PE, aos 15/04/1985, residente em Diadema - SP, filho de 
CÍCERO EUCLIDES DA SILVA e de MARIA LUCIENE DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1970, residente em Diadema - SP, filho de LUIZA DA FONSECA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO TEODOSIO DE AMORIM e CLAUDIA CALAZANS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 08/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIDIO 
TEODOSIO DE AMORIM e de MARIA DAS DORES DANTAS AMORIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo, aos 16/01/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO GUILHERME DA SILVA FILHO e de MONICA GISELE CALAZANS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA e KARINA CAVALCANTE PAULINO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAM 
ALVES DA SILVA e de ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, dentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE IVAN PAULINO SILVA e de 
IRANEIDE PEREIRA CAVALCANTE SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS JEANDER DE VIVEIROS PIMENTEL e ANA CINTIA CIRQUEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Estagiário, nascido em Diadema - SP, aos 04/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS PIMENTEL e de MARIA DAS DORES VIVEIROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Assistente juridica, nascido em Encruzilhada - BA, aos 01/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ CASSIO 
ALVES DE SOUSA e de ROSANGELA LACERDA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MILTON SANTOS BORGES e EDILENE BRITO GOES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Serra Preta - BA, aos 28/06/1981, residente em Diadema - SP, filho de MÁRIO DIAS BORGES 
e de OSCARLINA FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Serra Preta - BA, aos 26/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de OLAVO PAULO GOES e de ERINETE BRITO 
GOES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS JEAN PIMENTEL e RUTE GONÇALVES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Educador, nascido em Diadema - SP, aos 09/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS PIMENTEL e 
de MARIA DAS DORES VIVEIROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em Diadema - 
SP, aos 14/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID DE SOUZA LIMA e de WILMA APARECIDA 
GONÇALVES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de junho de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e THAIS FREITAS DE OLIVEIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de logística, nascido em Diadema - SP, aos 22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO 
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e de RITA DE CASSIA BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO OLIVEIRA DE LIMA e de 
LUCIANA FREITAS DE OLIVEIRA; 
 
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, 22  de junho de 2021. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


