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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENILSON SOUSA E SILVA e ROZIEDINA NASCIMENTO ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de moinho, nascido em São Raimundo Das Mangabeiras - MA, aos 10/07/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de SIVIRINO CAVALCANTE DA SILVA e de MARIA NATIVIDADE DE JESUS SOUSA E SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, nascido em São Raimundo Das Mangabeiras - MA, aos 15/09/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO FELIX DE ARAUJO e de MARIA DAS MERCEDES DO NASCIMENTO ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIRO ALMEIDA DE JESUS e BERNARDINA DA SILVA NETA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manutenção predial, nascido em Castro Alves - BA, aos 28/08/1987, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO DE 
JESUS e de ROSÁLIA FERNANDES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
máquinas, nascido em Serra Grande - PB, aos 11/09/1986, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO PEDRO DE 
SOUZA  e de FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA e SABRINA SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, líder de estoque, nascido em Diadema - SP, aos 02/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
FLORENCIO DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DA ROCHA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO SILVA SOUSA e de 
SHEILA SAMARA DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAIAS DA SILVA SANTANA e KARINE JUSTO DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
segurança, nascido em Barreiros - PE, aos 08/07/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LAURINDO 
SANTANA e de LINDAURA DA SILVA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR GOMES DE JESUS e de HILDA ROMUALDO 
JUSTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SELMO SEVERINO DA SILVA e JACIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO ALMIRO DA 
SILVA e de MARIA DA SOLIDADE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de farmácia, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS e 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, 6 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IAGO ORTIZ ESTAVSKI SILVA e AMANDA BARROSO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1994, residente em Diadema - SP, filho de DANILO ESTAVSKI DA SILVA e de 
EVERLIN MARTINS ORTIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - 
SP, aos 13/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSINO BARROSO e de MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO 
BARROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO DONISETE ALBINO e ROSELI APARECIDA DO PRADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO ALBINO e de ANA 
PERES DOS SANTOS ALBINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/08/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDICTO RODRIGUES DO PRADO e de IRENE PEREIRA DO PRADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO CORREIA DA SILVA e MARLENE PEREIRA BORGES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigia, nascido em Maceió - AL, aos 06/03/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARTINIANO CORREIA DA 
SILVA e de MARIA DO CARMO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Governador Valadares - MG, aos 06/04/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de ANESTINO FRANCISCO BORGES e de 
CONCEIÇÃO PEREIRA BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELAM EVERTON ALVES DE LIMA e JOSENILDA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, padeiro, nascido em Caicó - RN, aos 16/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDOVAL BERNARDINO 
ALVES e de EDILEUZA DE LIMA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, nascido em 
Timbauba - PE, aos 09/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de MARIA DAS DORES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ DA SILVA HEMENEGILDO e CAMILA APARECIDA DA SILVA SILVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, manutenção geral, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1976, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GERALDO QUIRINO HEMENEGILDO e de MARIA VITÓRIA DA SILVA HEMENEGILDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 12/04/1992, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RAIMUNDO DE SOUZA SILVEIRA e de MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON CUSTODIO MARTINIANO e WILMA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, téc em segurança do trabalho, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/05/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ ALBERTO MARTINIANO e de CLEUNICE CUSTODIA MARTINIANO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de farmácia, nascido em Arapiraca - AL, aos 29/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ARNALDO FERREIRA DE LIMA e de MARIZE FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO CRISOSTOMO MAIA e ANA THAYNA MOREIRA PINHEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor de varejo, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CINASIO MAIA e de SOLANGE CRISOSTOMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em 
MONTES CLAROS - MG, aos 01/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ENIA MOREIRA PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO MACEDO SOUSA e STÉFANY GOMES DREGER DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de logistica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PAULO HENRIQUE DE SOUSA e de LAIS APARECIDA MACEDO SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aux. administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONIAS 
DREGER DE OLIVEIRA e de LOURDES FABIANA GOMES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO GABRIEL BEZERRA XAVIER e JESSICA SOUSA DE ALENCAR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE DEUS 
TEIXEIRA XAVIER e de MARIA BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, esteticista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE ALENCAR 
e de CELIA TEIXEIRA DE SOUSA DE ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 6 de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS CHAGAS DE ARAUJO e EDNA CRISTINA SANTOS GOES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JAVERT CHAGAS 
DE ARAUJO e de SILVIA LUZIA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cuidadora de idosos, 
nascido em Francisco Morato - SP, aos 06/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DONITO DE ARAUJO GOES e de 
NEUZA SANTOS DE JESUS GOES; 
 
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, 6 de abril de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


