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Ano 29 - Nº 4567 - São Paulo, Terça- feira, 10 de março de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO ALMEIDA BATISTA e DEUSIANE DE ALMEIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheiro, nascido em CONDE - BA, aos 12/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA FILHO 
e de ELISABETE ALMEIDA BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em BOA 
VIAGEM - CE, aos 07/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e de ROZITA 
ROMUALDO DE ALMEIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO GONÇALVES DOS SANTOS e ROSIMEIRE SILVA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em ITABUNA - BA, aos 23/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA GONÇALVES 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/10/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO DE SOUZA e de IVONE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON DE AGUIAR RODRIGUES e DANIELA DE OLIVEIRA FANTUCCI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVANO 
RODRIGUES DA SILVA e de GUIOMAR DE AGUIAR RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EURICO FANTUCCI e 
de MARIA DE OLIVEIRA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WANDERSON CARLOS BARRETO SANTOS e LUCIANA APARECIDA DE MATOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, administrador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/10/1982, residente em DIADEMA - 
SP, filho de LUIZ CARLOS BARRETO SANTOS e de MARIA MARGARIDA BARRETO SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de RH, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/10/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MANOEL GABRIEL DA SILVA e de MARIA DAS DORES DE MATOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO VINICIUS VERAS BANDEIRA e THAUANY FERREIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de processamento de dados, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/07/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WILSON BANDEIRA e de ANTONIA DJANIRA VERAS BANDEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/01/1997, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de ELIAS GOMES DE SOUZA e de ADRIANA RODRIGUES 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINÍCIUS DA CUNHA CORREIA e LAÍS BARBOSA AZEVEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FERNANDO CORREIA e de SILVINA DOURADO DA CUNHA CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
nutricionista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDIVALDO TOBIAS DE AZEVEDO e de CONCEIÇÃO APARECIDA BARBOSA DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MARTINS DA SILVA e IVONE NASCIMENTO BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em JABOATÃO - PE, aos 29/06/1949, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO MARTINS DA 
SILVA e de ANTÔNIA MARIA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 28/04/1952, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO CANDIDO DA SILVA e de TEREZINHA 
NASCIMENTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO SELLE PEREIRA e FRANCISCA SOARES INÁCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
corretor de imóveis, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/06/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA 
PEREIRA e de MARIA SELLE PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em BARRO - 
CE, aos 17/01/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INÁCIO SOBRINHO e de MARIA SOCORRO SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS SILVA GUIMARÃES GUEDES e CAMILA RODRIGUES DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em eletrônica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/01/1996, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de DELIVAR GUIMARÃES GUEDES e de CICERA APARECIDA DA SILVA GUEDES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pedagoga, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RUBENS APARECIDO HONORIO DIAS e de CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO DE AZEVEDO DIAS e AGNE GOMES DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de almoxarifado, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA 
DIAS e de MARIA ELIZABETH DE AZEVEDO DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 31/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO FERREIRA DE MELO e de MARIA 
JOSELMA GOMES DA SILVA MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICHARD FIBLA MELLATTI e RENATA MUNIZ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente orçamentista júnior, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO 
MARCIO MELLATTI e de DÉBORA FIBLA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 23/10/1991, residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de JOSÉ SILVA DOS SANTOS e de MARIA DE 
FATIMA DE NOVAES MUNIZ SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NELSON DOS SANTOS CORDEIRO e MARLEIBIA VERUZA SOUSA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico em informática, nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1971, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DERLY DOS SANTOS CORDEIRO e de APARECIDA MARIA ALVES CORDEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnica de enfermagem , nascido em PACAJUS - CE, aos 17/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VALDERI FERREIRA DA SILVA e de MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAMIL JULIÃO OLIVEIRA e ANDRESSA LIMA SILVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 21/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAUTO DA CRUZ OLIVEIRA e de 
ELOIDE FAUSTINO JULIÃO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS SILVEIRA e de 
LÉA LIMA SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDVARD RAMOS MEDEIROS e ANA LÚCIA RODRIGUES DE MEDEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, nascido em SOUSA - PB, aos 11/12/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL SEVERINO 
DOS RAMOS e de SEVERINA CELINA DE MEDEIROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, turismologa, 
nascido em CARNAÍBA - PE, aos 20/06/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO RODRIGUES DE MEDEIROS 
e de JOANA BARBOSA DE MEDEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAILSON NERI DOS SANTOS e JACIARA DE MOURA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em FIRMINO ALVES - BA, aos 30/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ATENILSON MATOS DOS SANTOS e de VERA LUCIA NERI DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de loja, nascido em NOVA SOURE - BA, aos 03/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RODRIGUES DOS SANTOS e de MARIA EDNA AVELINO DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO RODRIGUES LOURENÇO e ISABELLE GRAZIELA GARCIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS 
FIGUEIREDO LOURENÇO e de PATRICIA MARIANO RODRIGUES LOURENÇO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
LUIZ NETO e de MARIZILDA GARCIA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA BARROS e JULIANA CÂNDIDO PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de crédito juridico, nascido em ITAPORANGA - PB, aos 13/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DIMAS DE SOUSA TEIXEIRA e de MARIA DO SOCORRO BARROS TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em PRAIA GRANDE - SP, aos 07/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA NOELIA 
PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICHARD RODRIGUES ARAUJO e BRUNA SILVA ACIOLI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vidraceiro, nascido em Diadema - SP, aos 18/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO MATEUS BATISTA 
ARAUJO e de ELIS REGINA RODRIGUES BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteira, nascido 
em Diadema - SP, aos 30/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de CLEBER DE SOUZA ACIOLI e de ANA PATRICIA 
SILVA VERÇOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEMERSON GOMES DE OLIVEIRA e KELLY DE ARAÚJO MOUZINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de IZAIAS PASCOAL DE 
OLIVEIRA e de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 21/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO LINDOLFO MOUZINHO e de 
IRACILDA DE ARAÚJO LINDOLFO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON JESUS DA SILVA e SARA MELO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
manutenção, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de DEUSDETE JESUS DA 
SILVA e de MARIA NILZA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 15/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMIIR PEREIRA DA SILVA e de LUCIDALVA BARBOSA 
MELO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO DE OLIVEIRA e LUANDA SILVA MORAIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico 
de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de SONIA MARIA DE 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brassileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/05/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLEBER SILVA MORAIS e de SUZANA APARECIDA MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILAS JUSTINO DOS SANTOS e SANDRA GIL DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em PADRE PARAÍSO - MG, aos 24/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON PINHEIRO 
DOS SANTOS e de NEDINA JUSTINO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, manicure, 
nascido em Padre Paraiso - MG, aos 06/02/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOTA LOPES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO CARLOS MAZON e JOSILENE LESSA DURÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em TUYUTINGA - MG, aos 23/07/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de NAMIR MAZON e de MARIA 
DE LOURDES MAZON; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em PENEDO - AL, aos 19/03/1971, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO LESSA DURÃES e de MARIA DE LOURDES LESSA DURÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON ROCHA DA SILVA e CHARLENE CORREIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/09/1979, residente em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, filho de PEDRO RODRIGUES DA SILVA e de AUSTRALIA DA ROCHA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, revisora flexográfica, nascido em Caucaia - CE, aos 09/11/1981, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MILTON LUIS PEREIRA DOS SANTOS e de AÍLA MARIA CORREIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA e SELMA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em TEÓFILO OTONI - MG, aos 08/05/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ALICE BARBOSA DE 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/03/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMAR JOSÉ DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JESIEL DE OLIVEIRA MARQUES e FERNANDA SILVA CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, comerciante, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ DE ARAUJO MARQUES e de LICIA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cuidadora de idosos, nascido em Diadema - SP, aos 14/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO e de CICERA MARIA DA SILVA CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR OLIVEIRA GUIMARÃES e THAINÁ SILVA FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS ALVES 
GUIMARÃES e de MARIA ZILDA OLIVEIRA GUIMARÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 10/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSENILDO SILVA FREITAS e de 
IZAURA MAURILIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL BRUNO DE MELO MARTINS e THAÍS SILVESTRE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DANIEL FERNANDO MARTINS SOBRINHO e de RENILDA VIEIRA DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ HELIO 
SILVESTRE DOS SANTOS e de EVANI MARTINHA SILVESTRE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENICIO CEZARIO DA SILVA e MIRIA CRISTINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de logistica, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO MOACIR 
CEZARIO DA SILVA e de IRENILDA SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JEOVA DOS SANTOS e de 
MAGDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SILVA SOARES DE ASSIS e MILENA CAROLAYNE SILVA PINTO DE ANDRADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudanta geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/09/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VICENTE SOARES DE ASSIS FILHO e de VERONICA NASCIMENTO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/02/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDSON SANTOS DE ANDRADE e de THAIS APARECIDA SILVA PINTO DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILLERMO JESUS GUACARE REYES e SARAHIT DAYANA HAIDDAR MARIN, sendo o pretendente:  nacionalidade 
venezuelana, solteiro, autônomo, aos 28/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de GUILLERMO ANTONIO GUACARE 
e de ASUNCION VALLE REYES GUACARE; e a pretendente:  nacionalidade venezuelana, solteiro, do lar, aos 22/02/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NASIB EMILIO HAIDDAR PULIDO e de NANCY BELKYS MARIN PERZ HAIDDAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DYEGO GIZALDO OLIVEIRA DE CARVALHO e THAMARA LARGO MOURA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GIZALDO DE CARVALHO e de DEBORAH OLIVEIRA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 20/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de OSWALDO FRANCISCO DA SILVA 
JUNIOR e de ROSELI LARGO MOURA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUIDO COLLANIERI SILVA e DANIELI RIELI MIRANDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista fiscal, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
ROSANGELO PEREIRA DA SILVA e de DALVA APARECIDA COLLANIERI SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de RH, nascido em Diadema - SP, aos 12/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEBASTIÃO 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA MOREIRA MIRANDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO MEDEIROS RIBEIRO e SHEYLA MATOS AMADOR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico em enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/01/1989, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ 
BENEDITO RIBEIRO e de MARIA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnica em enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAIAS AMADOR 
e de AGUINALDA ARMANDO MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MOREIRA DA SILVA e MÔNICA FELIX RAIMUNDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em OEIRAS - PI, aos 21/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ MOREIRA DA SILVA e 
de FRANCISCA MENEZES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 16/01/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISON DOS SANTOS RAIMUNDO e de VERA LUCIA 
FELIX RAIMUNDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATHAN WILLIAN DE ABREU RIBEIRO e MAYRA REGINA DA SILVA IRMÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, consultor externo de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 13/10/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEX RIBEIRO e de RAQUEL JANIFER DE ABREU RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira de produção, nascido em Jandira - SP, aos 09/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARNEIRO 
DA SILVA IRMÃO e de VERONICA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON ANDRE DE MATOS e THATIANE BATISTA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 30/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANDRÉ DE MATOS e de 
LUIZA JORFINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
14/04/1987, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL HENRIQUE BATISTA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EZEQUIEL ROCHA DE MATOS e SIMONE DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, 
nascido em Gama - DF, aos 01/07/1966, residente em Diadema - SP, filho de ALCIDES MATOS e de MARIA ROCHA MATOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, berçarista, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/04/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LÍDIA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON LUIS DA SILVA e MISLEINE MIEKO MURATA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agentew de 
serviços I, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/11/1973, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MANOEL 
FRANCISCO DA SILVA e de MARIA PETROLINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/02/1981, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MARIO MURATA e 
de TERUKO MURATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS e MAURISA OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
microempreendedor, nascido em Aracatu - BA, aos 24/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de IDELFONSO JOAQUIM 
DOS SANTOS e de ANESIA DA SILVA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tec de enfermagem, nascido 
em Aracatu - BA, aos 29/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de BERMEVALDO MATHIAS DOS SANTOS e de ANA 
JOAQUINA ROSA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEBER KOJI HIRAI KIKUTI e GISELE BATTAGLIESE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico em 
eletrônica, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de KOITI KIKUTI e de 
MARGARIDA MARGARETH YURIE HIRAI KIKUTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, administradora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCESCO BATTAGLIESE e de MARIA 
DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO BATTAGLIESE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLAN DAVID DIAS DE OLIVEIRA e GISLAINE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/03/1985, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
ANANIAS BISPO DE OLIVEIRA e de JUDITE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ANTONIO FILHO e de CICERA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHNNY DOS SANTOS MENDES e THALYTA SANTOS DE PONTES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, chaveiro, nascido em Diadema - SP, aos 03/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMILSON DAS NEVES 
MENDES e de FRANCISCA LAURA DOS SANTOS MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositora, 
nascido em Piraju - SP, aos 17/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MOUZINHO DE PONTES e de EDITE 
DOS SANTOS PONTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEMERSON INOCENCIO SILVA e SARAH BENICIA AFONSO DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de qualidade, nascido em BARREIROS - PE, aos 12/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO INOCENCIO DA SILVA JUNIOR e de IVONE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/08/1995, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PAULINO BENICIO DO NASCIMENTO e de ANGELA MARIA AFONSO DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIC ROBERTO CONEGO e LÍGIA CORDEIRO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISABETE CONEGO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/08/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GENALDO LUCENA DA SILVA e de SEVERINA CORDEIRO DA SILVA LUCENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL BARROS FERREIRA e ANNA KAROLINE OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico de raio x, nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
DE SOUZA FERREIRA e de IRAILDE BARROS DE CERQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 02/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
MOREIRA DO NASCIMENTO e de MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTH COSTA DA SILVA e AMANDA CARVALHO SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista adiministrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DERALDO 
RODRIGUES DA SILVA e de ELIZETE ROSA COSTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 08/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDENIR ESTEVÃO DE SANTANA e 
de EDILEUSA LEÃO DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ JULIAN ARRIOJA LOPEZ e MARIAN VALENTINA NUNEZ MUNOZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
venezuelana, solteiro, repositor, nascido em BOLIVAR, aos 10/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIAN 
SILVERIO ARRIOJA CARMONA e de GRISELDA JOSEFINA LOPEZ; e a pretendente:  nacionalidade venezuelana, solteiro, 
atendente, nascido em BOLÍVAR, aos 07/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉS ELOY NÚNEZ e de 
MALVIS LELIBETH MUNOZ MARTINEZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDISON DA SILVA MATOS e DULCELENE DOS SANTOS ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, funileiro, nascido em Palmira - BA, aos 24/02/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO ALVES DE 
MATOS e de EDNA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itaju do 
Colônia - BA, aos 23/03/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON DOS SANTOS ANDRADE e de PETRONILA 
CLARA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO DO NASCIMENTO SILVA e JESSICA PEREIRA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON BARBOSA 
DA SILVA e de CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de recursos humanos, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de AILTON CARLOS SILVA e de ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO ALVES DA SILVA e BRUNA NAVARRO FRANCO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, polidor de autos, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON JOSÉ 
DA SILVA e de LUSENI ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
RANCHARIA - SP, aos 22/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARCOS DA SILVA e de LILIAN 
NAVARRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ROMÃO BERNARDO e SILVANA SANTANA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMÃO JOSÉ BERNARDO 
e de JOSEFA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 14/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE DEUS SANTOS e de TEREZINHA SANTANA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO DOS SANTOS e DAYANNE SANTOS NOGUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em PAULÍNIA - SP, aos 24/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO DOS SANTOS e de 
FERNANDA APARECIDA NARCISO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
telemarketing, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO BORGES 
NOGUEIRA e de SOLANGE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCIMAR GOMES DA SILVA e DAYANE ORIEL DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisor de matutenção, nascido em Carrapateira - PB, aos 11/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MESSIAS 
DA SILVA e de FRANCICA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 15/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA SILVA e de MARIA APARECIDA ORIEL; 
 
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, 10 de março de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


