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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO VALDEVINO DOS SANTOS e LUANA APARECIDA PAIVA SAMPAIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
PAULO VALDEVINO DOS SANTOS e de MARIA DAS DORES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, gerente de engenharia, nascido em Diadema - SP, aos 15/02/1989, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO FELIPE SAMPAIO e de CELINA ARAUJO DE PAIVA SAMPAIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO HENRIQUE DA SILVA ESPINDOLA e SAMANTHA FÁTIMA SILVA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ BARBOSA DE ESPINDOLA e de CARMEN DOLORES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Mauá - SP, aos 13/05/2000, residente em Diadema - SP, filho de ADRIANO SILVA 
SOARES DE SOUZA e de VANESSA ROCHA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ MARCELO CESAR DE TOLEDO  e BRENDA FERREIRA DE LIMA E SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , divorciado, motorista , nascido em PINDAMONHANGABA - SP, aos 09/09/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADRIANA CESAR DE TOLEDO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, vendedora , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 18/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE LIMA E SILVA  e de JOSENEIDE 
FERREIRA DE SALES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS MENDES SERAFIM e RAFAELA SEVERINA DE JESUS GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1984, residente em SÃO PAULO - SP, filho de EGIDIO SERAFIM e de 
NANCI DE LOURDES EGIDIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema 
- SP, aos 03/07/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ROBERTO GOMES e de SEVERINA FELISMINA DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DORIVAL TEIXEIRA CHAVES e MARIA DIAS DE DEUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 10/10/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE TEIXEIRA CHAVES e de 
JOSINA ANTONIO JORGE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de serviços gerais, nascido em 
Licínio De Almeida - BA, aos 16/01/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MOREIRA DE DEUS e de ALAIDE 
DIAS DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON DA SILVA e FABIANA FREIRE DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO DA SILVA e de 
MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Vitória da Conquista - BA, aos 20/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ZELINS GONÇALVES DO NASCIMENTO 
e de MARIA JOSÉ SANTOS FREIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILMAR ANGELO DE ALMEIDA e MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquina, nascido em Oliveira dos Brejinhos - BA, aos 27/07/1971, residente em MAUÁ - 
SP, filho de LIODORO ANGELO DE ALMEIDA e de URSULINA ROMANA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Boquira - BA, aos 14/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
FRANCISCO DE SOUZA e de LUIZA PAULA DA CONCEIÇÃO SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS BARBOSA DA SILVA e PATRÍCIA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
segundo ajudante de off-set, nascido em Diamante do Norte - PR, aos 27/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JUAREZ DA SILVA e de MARIA TEIXEIRA BARBOSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 23/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS e 
de MARIA NILZA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVAN BEZERRA SILVEIRA e SOLANGE MOTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquina, nascido em Timon - MA, aos 24/01/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO DE SOUSA SILVEIRA e de 
CARMEN BEZERRA SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
23/04/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULINO MOTA SOBRINHO e de MARIA ANTONIA DE SOUSA MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVA CRISTINA CARLOS e ROSICLEIDE BEZERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 12/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO CARLOS 
e de MARIA JOSÉ MARQUES CARLOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregada de serviços gerais, 
nascido em Bananeiras - PB, aos 05/01/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS BEZERRA DA SILVA e de MARIA 
DE LOURDES FERNANDES BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA e JULIANA RIBEIRO FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CAMILO REMIGIO DE 
OLIVEIRA e de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, contadora, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO FERREIRA e 
de APARECIDA RIBEIRO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICK ACACIO DA SILVA e FERNANDA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 12/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ABDIAS ACACIO DA SILVA e 
de RAQUEL DE SOUZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 09/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARCOS DA SILVA e de CRISTINA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHAEL APARECIDO MATOS BERNARDO  e DANIELA FERREIRA BONFIM, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, supervisor administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1990, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de RUI MATOS BERNARDO e de CLEUZA MARIA BERNARDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 23/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
BESERRA BONFIM e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BONFIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDENILTON SEVERINO  DA SILVA  e WILMA  NAYARA MARIA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , divorciado, op. de máquina , nascido em COROA GRANDE - PE , aos 21/04/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de TEREZA MARIA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, vendedora , nascido em 
IGARASSU - PE, aos 18/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS  e de MARIA 
MIGUEL DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS ALLAN FERREIRA DA SILVA e KÁSSIA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
motorista , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 02/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de TEREZA CRISTINA 
FERREIRA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO QUINTO DA SILVA  e de ROSINEIDE ALVES DO  
NASCIMENTO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ODAIR DA SILVA LEAL  e ABELINA ANGELA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, 
eletricista de manutenção , nascido em PARANAIBA - MS, aos 28/09/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de BRASILINO 
DA SILVA LEAL  e de MARIA APARECIDA LEAL ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, promotora de vendas 
, nascido em Lençois - BA, aos 11/11/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de ABELINO RIBEIRO DE SOUZA e de 
DULCELINA DOS ANJOS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JENILSON PINHEIRO DOS SANTOS  e MICHELLE SANTANA DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, aplicador , nascido em JIQUIRIÇÁ-BA, aos 22/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ATALINO 
PEREIRA SANTOS  e de MARIA LÚCIA PINHEIRO DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
auxiliar de limpeza , nascido em VITORIA DA CONQUISTA  - BA, aos 17/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO  RODRIGUES DE OLIVEIRA  e de MARIA DE LOURDES SANTANA DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIO ULISSES DE SOUZA GONÇALVES  e DÉBORA IPSILON RODRIGUES , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, montador de caminhão , nascido em DIADEMA - SP, aos 01/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RUBENS GONÇALVES FILHO  e de MARLUCE HERCULANO DE SOUZA GONÇALVES ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, auxiliar de supervisão, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 25/05/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de RUI PRADO RODRIGUES  e de REGINA CELIA PEREIRA IPSILON RODRIGUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
URIEL DE CAMPOS  e NEUSA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, aposentado , 
nascido em PALMITAL - SP, aos 04/02/1949, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO DE CAMPOS  e de ROSALINA 
MARIA DE CAMPOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, pensionista, nascido em CAATIBA - BA, aos 
08/01/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES DOS SANTOS SILVA e de ODILIA DE JESUS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDERSON GOMES TIBURCIO e ANDRESSA MIRANDA DE MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente fiscal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO TIBURCIO FILHO e de MARIA LUCIA GOMES DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 27/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ODIMAR BEZERRA DE 
MORAIS e de MARIA MIRANDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 05  de janeiro de 2021 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO MARTINS JUNIOR e JANAÍNA SÁ SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, pastor, 
nascido em Santo André - SP, aos 15/04/1977, residente em Diadema - SP, filho de MAURICIO MARTINS e de RISODETE 
GOMES MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica em segurança do trabalho, nascido em 
Mauá - SP, aos 19/09/1990, residente em Santo André - SP, filho de JOSÉ CARLOS SOARES e de LOURDES LIMA SÁ; 
 
 
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, 05  de janeiro de 2021 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


