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Ano 30 - Nº 4829 - São Paulo, Terça- feira,  4 de janeiro de 2022 
 

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

WANDERLEI BONGIOVANI e CLAUDENICE VERISSIMO DE PAIVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeiro, nascido em Douradina - MS, 
aos 03/01/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de SALVADOR BONGIOVANI e de 
APARECIDA TAVARES BONGIOVANI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO VERISSIMO DE PAIVA e de ETELVINA EVANGELISTA 
DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

JOSÉ ANTONIO ASSIS SALVO e LUCINEIDE ALVES DE MORAES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido em São Paulo - SP, 
aos 13/06/1945, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS SALVO e de MARIA 
DO CARMO ASSIS SALVO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentada, nascido em Iraci - PE, aos 01/04/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO ALVES DE MORAES e de ELVIRA ALVES BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 

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

FLAVIO MARTINEZ GUEBARA e GENI ZANETE APARECIDA FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/08/1946, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO MARTINEZ GUEBARA e 
de MARIA ANTONIA GUEBARA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Santo André - SP, aos 19/06/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO ALVES FERREIRA e de DELFINA ADELAIDE FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

FERNANDO LOPES SUEZA e GISELE ADRIANA ARANDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 02/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de WLADIMIR LOPES SUEZA e 
de NILZA OLIVEIRA LOPES SUEZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MANUEL OMAR ARANDA e de GENY PINTO ARANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

PAULO HENRIQUE DIAS e MARIA MÔNICA SILVEIRA ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ APARECIDO DIAS e de VERA LUCIA DOS 
SANTOS DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
planejamento, nascido em CRUZ - CE, aos 22/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de TERTULIANO DA SILVEIRA ARAUJO e de MARIA ZILMA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 

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

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA e RAQUEL ELISA DA SILVA SOARES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em 
Agrestina - PE, aos 08/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIMARIO ALVES 
DA SILVA e de GRACIETE SEVERINA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/08/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM SOARES DE JESUS e de TELMA CIRENE 
DA SILVA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

EDUARDO VIEIRA DA SILVA e WALESKA FERNANDA SOUSA TELES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 17/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JÉSUS VIEIRA 
DA SILVA e de ANGELICA APARECIDA DE ABREU SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Barão de Grajaú - MA, aos 17/01/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de VALDIMAR TELES DA SILVA e de MARIA DOS REIS 
ROSA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

ALFRÊDO MACÊDO DOS SANTOS JUNIOR e LIDIANE DA SILVA LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Serrolândia - BA, 
aos 24/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ALFRÊDO MACÊDO DOS SANTOS 
e de ERMELINA MACÊDO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/01/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de INALDO DIAS DE LIMA e de EDVANIA MARIA DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

VICTOR HUGO LIMA DO NASCIMENTO e NAOMI CARVALHO NAGATOMI BRONDINO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 13/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON CARLOS DO 
NASCIMENTO e de GENI CORREIA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/09/2002, residente em Diadema - 
SP, filho de VANTUIR NAGATOMI BRONDINO e de KATIA CILENE DE CARVALHO 
BRONDINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

RAUL MARCEL BASTOS e STEPHANIE DE SOUZA RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, projetista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
21/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO SERGIO BASTOS e de 
LAIDE RIBEIRO BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica em 
radiologia, nascido em Santo André - SP, aos 06/07/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOEL DE PADUA RIBEIRO e de ELZA DE SOUZA PIRES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

FRANCISCO LAURINDO NETO e MARIA LUZIA DA SILVA DUARTE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Boa Viagem - CE, aos 
04/07/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de MOIZES LAURINDO BARBOSA e de 
ANTONIA MATILDE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, 
nascido em Patu - RN, aos 13/12/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de AURINO 
PEREIRA DE GUIMARÃES e de MARIA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

IGOR AUGUSTO ROCHA DOS REIS e MONIQUE BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IVO SOARES DOS REIS e de CLAUDIANA ROCHA 
DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 19/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA VALDENICE 
BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

HARRISON DE CARVALHO RAMOS e MÁRCIA SILVA DE ANDRADE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMANDO RAMOS e de MARIA 
AMÉLIA DE CARVALHO RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 05/09/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANILSON DE ANDRADE e de ENEDINA SILVA DE 
ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

FERNANDO LIBERATO DE SOUZA LORDELO  e JÉSSICA DIAZ GOMEZ PALAZON , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA 
- SP, aos 27/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO BARROS 
LORDELO  e de MARIA DE FATIMA DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de escritório , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
23/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS PALAZON  e de CATIA 
REGINA DIAZ GOMES PALAZON ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

FRANCISCO ALEKISANDRO PINHEIRO e SUSI NASCIMENTO DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista de PCP, nascido em Solonopole 
- CE, aos 14/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIA AEUDES 
PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de qualidade, 
nascido em Porteiras - CE, aos 27/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
SILVA LIMA e de MARIA CAZUZA DA SILVA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

GUSTAVO TADEU CESAR DE PAULA e FRANCISCA DE SOUZA BASTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 26/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTIMO DE PAULA 
NETO e de BENEDITA CESAR DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cabeleireira, nascido em Serra Grande - PB, aos 13/01/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL ANTONIO DE SOUZA e de MARIA TRAJANO DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

JONATHAN CARMO LOPES e JAQUELINE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de segurança, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
11/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de GINALDO VALES LOPES e de VANUZA 
SERRA CARMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Cumaru - PE, aos 24/06/1996, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
NEILSON DA SILVA e de REGENILDA MARIA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

FELLIPE BRÁZ DE MORAES e LETICIA PONTES DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONIAS ANDRÉ DE MORAES e de 
FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ DE MORAES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 25/11/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANTONIO DE LIMA e de ANA MARIA DE PONTES 
MEDEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

FLAVIO PEREIRA LIMA e VIVIANE REIS RAPACE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 22/08/1970, residente 
em DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO PEREIRA LIMA e de NEUZA PEREIRA LIMA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 10/10/1976, residente em SÃO PAULO - SP, filho de GERALDO 
RAPACE e de CREMILDA REIS RAPACE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

DANIEL SILVA DOS SANTOS  e NATHALIA MARIA SOUZA PAIVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, motorista , nascido em DIADEMA - SP, aos 
09/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS  e de 
MARIA DO SOCORRO SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assist. 
administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 18/02/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CLAUDIANO DE PAIVA e de MARIA ZENA DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

OSVALDO SANTOS DA SILVA  e ANGELA MARIA ROCHA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor , nascido em FAXINAL - PR, aos 13/03/1963, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAMIRO DIAS DA SILVA  e de MARIA CASTURINA 
SANTOS DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, vendedora , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/10/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CLAUDINO ROCHA  e de BENEDITA DA CONCEIÇÃO ROCHA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

ÉVERTON ARAÚJO LIMA e JULIANA DA SILVA  MENDES , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, supervisor de automação e inovação , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 08/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA SILVA 
LIMA e de MARLENE DE ARAÚJO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, analista de documentação técnica , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/04/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DA SILVA MENDES  e de MARIA 
APARECIDA MENDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

NATALINO ROQUE DA SILVA NASCIMENTO e SILMARA NERES COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de produção, nascido em Mauá 
- SP, aos 01/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de NATALINO ROQUE DO 
NASCIMENTO e de MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
30/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON VIEIRA COSTA e de MARIA 
NALVA NERES COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

NÍCOLAS GOMES PEREIRA e BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 28/04/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMIR DE LIMA PEREIRA e de DIJANEIDE 
GOMES DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/11/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de REGIVALDO LEITE DA SILVA e de PRISCILA RODRIGUES 
ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

 
 



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

JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS MIRO e ANA PAULA MARTINS SILVA 
FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção 
predial, nascido em Santa Cruz Cabrália - BA, aos 21/06/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ARGEMIRO JOSÉ DOS SANTOS MIRO e de ELIZABETE FERREIRA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido em 
Diadema - SP, aos 30/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMIR SILVA 
FERREIRA FILHO e de ELIANE MARTINS DA CONCEIÇÄO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

DIOGO MENDES BONINI  e BRUNA APARECIDA DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, analista de planejamento , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 03/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO MENDES BONINI  e de 
MARIA APARECIDA MENDES BONINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
psicologa , nascido em DIADEMA - SP, aos 30/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO AIRTON DE LIMA e de MARIA ELENA DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

ERLANDO DOS SANTOS GONÇALO e ELEN VIEIRA CARDOSO DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, entregador, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 03/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GOMES GONÇALO 
FILHO e de HONORINA DOS SANTOS GONÇALO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Santo André - SP, aos 02/05/1991, 
residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de ANTONIO CARDOSO DE JESUS e de 
IVANETE VIEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

WILLIAM DA SILVA AMORIM e NATÁLIA DE CARVALHO TESTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, atleta, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 25/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AIRES AMORIM e de 
ALDENICE DA SILVA AMORIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/02/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NATAL DONIZETI TESTA e de VERA LUCIA DE CARVALHO TESTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 4 de  janeiro  de  2022. 

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

SERGIO RAMOS SILVA e MARIA JOSÉ MAXIMO  DE BARROS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, diretor da prefeitura , nascido em Diadema - SP, aos 
16/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO RAMOS DA SILVA e de 
MARIA DA GLORIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, 
maquiadora , nascido em RIO FORMOSO - PE, aos 30/11/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de NELSON MAXIMO AMORIM e de MARIA JOSÉ DE AMORIM; 
 
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, 4 de  janeiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva.  


