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Ano 29 - Nº 4579 - São Paulo, Terça- feira, 7 de abril de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS TEODOSIO COUTO e EDILEUZA CHAVES GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de loja, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIO MAURO 
COUTO e de CLAUDIA TEODOSIO DA SILVA COUTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de DEUSDINE FERREIRA GOMES e de 
IRACI CHAVES GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DE MELO SEABRA MALTA DA SILVA e KEROLAINE SABRINA SANTOS AMARAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1999, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de VAGNER FERREIRA DA SILVA e de ROBERTA ANDRÉA DE MELO SEABRA MALTA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 21/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ CARLOS DO AMARAL e de KATIA MARIA DE JESUS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN MATHEUS GOMES e VICTÓRIA DOS SANTOS DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de fibra optica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 12/01/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTÔNIO EUDVAN GOMES e de MAGALI MATHEUS GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, telemarketing, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de BENJAMIM 
BRASILIANO DE ANDRADE e de CRISTIANE CAVALCANTE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE BORBA CEGLIO e JANAINA CLAUDIA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, policial militar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/11/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO 
BORBA CEGLIO e de SONIA MARIA CEGLIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, empresária, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 08/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 
e de GUILHERMINA MARIA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ HENRIQUE GOMES BALBINO e ANDREZA STÉFANY PEREIRA ALVES , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, conferente, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
HENRIQUE GOMES BALBINO e de ELAINE CRISTINA TERESA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MACARIO JUNIOR VIEIRA ALVES 
e de TELVINA MARIA PEREIRA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEAN CARLOS DE SOUZA ALBERTINO e NATIELLY DA SILVA INACIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisor de obras, nascido em BRAGANÇA PAULISTA - SP, aos 19/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS ALBERTINO e de LUZIVAN DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fisioterapeuta, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INACIO FILHO e de 
JOSEFA DARC DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR LEÃO PAULA LEITÃO e SARA SILVA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de VAGNER RODRIGUES 
LEITÃO e de SILEIA LEÃO PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 28/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO ROCHA FERREIRA  e de DILMA 
SILVA OLIVEIRA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISMAEL NUNES DA SILVA e LUANA DE CARVALHO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de estoque, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL CAITANO 
DA SILVA e de MARIA SALOMÉA NUNES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 29/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO SANTOS DA COSTA e de 
MARIA APARECIDA DE CARVALHO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE SOUZA LOPES  e CRISLANY SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
movimentador de carga, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/08/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
HERCULANO LOPES DA SILVA FILHO e de MARCIANITA DE SOUZA ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Penedo - AL, aos 05/09/1988, residente em Diadema - SP, filho de RONALDO LIMA e de 
GILVANIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA e GRACIELA SOUZA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em mecânica, nascido em SALVADOR - BA, aos 10/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADÃO CRUZ DE ALMEIDA e de MARGARIDA CARMO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em UBAITABA - BA, aos 19/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ DE JESUS 
RODRIGUES e de MARIA CÉLIA ALVES SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME DEJOL e MIRIAM CAROLINA FERRAZ CERQUEIRA FAHEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de logistica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/06/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de ROGERIO DEJOL e de ROSANGELA DEJOL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar Adminstrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/02/1997, residente em Diadema - SP, filho de ROGERIO UBIRACI CERQUEIRA FAHEL 
e de MARIANA DE SOUZA FERRAZ; 
 
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, 7 de abril de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


