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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO PESSÔA DE AZÊVEDO FILHO e VALQUIRIA MARTINS PAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LEONARDO PESSÔA DE AZÊVEDO e de JOSEFA SANTOS DE AZÊVEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 19/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDIR 
FERREIRA PAES e de MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAQUE BEZERRA DE SOUZA e MARTA KAROLAYNE PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONILSON 
VIANA DE SOUZA e de GENOVEVA BEZERRA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em PALMARES - PE, aos 29/07/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCONE JOSÉ DA SILVA 
e de EDVÂNIA FRANCISCA PEREIRA DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
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, solteiro, 
autônomo, 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, solteiro, auxiliar comercial, 
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, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL LOBO MARQUES e NATALIA SILVA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
de importação, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 28/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
IRENE LIMA MARQUES e de ANTONIA LOBO MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL PEREIRA DE SOUZA e de 
TANIA MARIA DA SILVA MELO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS MIRANDA MARQUES e ÉVELLYN STÉFFANE DE ARTINE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
MARQUES FERREIRA CORDEIRO e de FLAVIA GOMES DE MIRANDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de SAC, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECI TOMAZ DA 
SILVA e de DALVA DE ARTINE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUCIMAR ALVES PEREIRA e REGIANE MENDES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 11/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CELIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e de ELZA ALVES CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GETULIO AUGUSTO 
DE OLIVEIRA e de MARIA MATILDES MENDES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO XAVIER FARIAS e ADEMÁRIA LIMA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
chapeiro, nascido em BRASÍLIA - DF, aos 13/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLITO XAVIER FARIAS e 
de NAIR DA SILVA FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em BOQUIRA - BA, aos 
17/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ALVES DA SILVA e de ADECI ROSA DE LIMA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA e OTAVIA PATRICIA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 23/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO TADEU DE OLIVEIRA e 
de MARIA DE FATIMA MATOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diadema - SP, 
aos 25/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM LEONARDO GOMES e de ONILIA MARIA LEONARDO 
GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS MOREIRA DA SILVA e THAIS DE SENA FERREIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ILTON VIEIRA DA 
SILVA e de VERA APARECIDA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 19/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON FERREIRA ALVES e de DORALICE 
ALVES DE SENA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON SANTOS SILVA e CINTIA DA SILVA GONZAGA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Santo André - SP, aos 01/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE EDSON DA SILVA 
e de MARTA CRISTINA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 15/02/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDINEI GONZAGA e de IRACY AMERICO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO LIMA DO NASCIMENTO e ANDREZA RIBEIRO TEODORO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de forneiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/02/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO e de AFONCINA GOMES DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em CATAGUASES - MG, aos 27/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE 
ASSIS TEODORO e de MARIA CRISTINA RIBEIRO TEODORO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ROBERTO VEGA e LINDINALVA FERREIRA GÓES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 26/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ALTINA 
VEGA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em CAMAMU - BA, aos 18/10/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO GÓES e de AURA REGINA SANTOS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVANDRO CARVALHO DETINA e ANA PAULA VIEIRA NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ONISVALDO DETINA e de 
LUZANIRA LEITÃO CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 01/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de NOEL NUNES e de MARILENE DE SOUZA VIEIRA CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO CESTARI SIRVENTE e THAIS CRISTINA MARTINS DE PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, agente operacional, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/12/1995, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
VERGILIO ANTONIO SIRVENTE e de LUCINEIA ROSA CESTARI SIRVENTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, agente de aeroporto, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DÁRCIO 
HENRIQUE DE PAIVA e de MARISTELA APARECIDA MARTINS DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDIR BEZERRA DA SILVA e ADRIANA VASCONCELOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR BEZERRA 
DA SILVA e de MARIA SUELI DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
BEZERROS - PE, aos 03/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AIRTON DE SOUZA e de MARIA APARECIDA 
DE VASCONCELOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROMÉRIO DOS SANTOS e JULIENE DAVÍ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, 
nascido em ARAPIRACA - AL, aos 24/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO ROSALVO DOS SANTOS 
e de JOSEFA DORALICE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em 
TAQUARANA - AL, aos 13/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO NEVES DA SILVA e de UMBELINA DAVÍ 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO e JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em OROBÓ - PE, aos 03/11/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de  MANOEL 
SEVERINO DO NASCIMENTO e de JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em VICÊNCIA - PE, aos 08/04/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FORTUNATO VIEIRA 
e de MARIANA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WALLACE BERTOLDO MOREIRA e DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, priojetista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 23/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLEBER DONIZETTI MOREIRA e de JOSEFA BERTOLDO MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogada, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 03/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BOSCO VALE 
DOS SANTOS e de ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO DE PAULA SANTOS e MILENA LIMA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
bombeiro civil, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de BEVENUTO BISPO 
DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DE PAULA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente 
hospitalar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/04/1998, residente em TABOÃO DA SERRA - SP, filho de EDVALDO DA 
CONCEIÇÃO SANTOS e de SIMONE KELLY DE LIMA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATANAEL DOS SANTOS e CATYELE DE LIMA MORENO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LAELSON DOS SANTOS e 
de EDILENE DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de secretaria acadêmica, 
nascido em COCOS - BA, aos 25/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA MORENO e de INAURI 
DE LIMA MORENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OSWALDO JACINTO DE SOUZA JUNIOR e MARIA NIUVA DA CRUZ PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, eletricista de manutenção, nascido em São Paulo/SP - Subdistrito Saúde, aos 15/01/1971, residente 
em DIADEMA - SP, filho de OSWALDO JACINTO DE SOUZA e de LINE MARIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, nascido em CASA NOVA - BA, aos 07/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DURVALINO DA LUZ PEREIRA e de MARIA IRISMÁ DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO ALVES DA SILVA e NATHALIE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
metalurgico, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 02/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JUVENAL ALVES DE 
ARAÚJO e de MARIA CÉLIA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 12/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CEZAR APARECIDO SOUZA DA SILVA 
e de MARIA IVONES ALVES SILVA; 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
JONATAN JESUS SANTOS e SARAH ALVES LINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIVAL JESUS SANTOS e de 
JOSELITA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 03/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JORACY LINO e de ANA MARIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOEL DOS SANTOS SOUSA e MARIA ROSEMARY FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ELIEZER 
FERREIRA DE SOUSA e de JACIARA DOS SANTOS SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
telemarketing, nascido em PETROLÂNDIA - PE, aos 25/02/1997, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA e de MARIA ROZILDA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS e JUSSARA ADAME, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor 
de automóveis, nascido em Diadema - SP, aos 12/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DOS 
SANTOS FILHO e de JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 05/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON ADAME e de 
MARIA NOELIA ADAME; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO FERNANDES DA SILVA LOIOLA e MARCO ANTONIO DURÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON 
LOIOLA e de MARIA HELENA DA SILVA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professor , nascido em 
Diadema - SP, aos 15/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINA APARECIDA DURÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO EVANGELISTA DOMINGUES e CELESTE SILVA LUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/05/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DOMINGUES e de 
JOVINIANA FERREIRA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 29/09/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LUZ e de MARIANA SILVA LUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS BRENO EVANGELISTA DA SILVA e MÔNICA DA SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO 
JOSÉ DA SILVA e de ANDRÉA EVANGELISTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
caixa, nascido em ARACAJU - SE, aos 09/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO SANTANA DE 
OLIVEIRA e de NICELMA CARDOSO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE DA PAZ SANTOS e CAMILLY GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de pintura, nascido em JEQUIÉ - BA, aos 23/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CELESTINO DOS SANTOS e de LUZINETE RIBEIRO DA PAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURI DOS SANTOS e de ADRIANA 
GONÇALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON MARIANO DA SILVA e ELBA AMERICO DE VASCONCELOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARIANO JOÃO DA SILVA e de NILDA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS 
TEIXEIRA DE VASCONCELOS e de ROSANA AMERICO DE VASCONCELOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME DE MOURA JARDIM e VICTORIA LEMOS MAIA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, 
auxiliar de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON LEDO 
JARDIM e de LUCIENE DE MOURA JARDIM; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, bancaria, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 25/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EIMARD LEMOS MAIA e de MARIA 
NIRLEI LEMOS MAIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEITOR DE ALMEIDA PINHEIRO e CHALAN NICE SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Operador de monitoramento, nascido em Santo André - SP, aos 26/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RAUL PINHEIRO e de REGINA APARECIDA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Operadora 
de monitoramento, nascido em Santo André - SP, aos 22/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARAUJO DA 
SILVA e de ELISA VIEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAÉRCIO BRUNO SILVA SANTOS e SIRLEIA GOMES FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, 
solteiro, estoquista, nascido em Teresina - PI, aos 30/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO DOS 
SANTOS SILVA e de FÁTIMA REGINA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, domestica, 
nascido em Alto Santa Rita, Malacacheta - MG, aos 02/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de GENI GOMES 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO SANTOS e ARIANE ROCHA PARMEZANI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de PCP, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ IVANILDO DA 
COSTA SANTOS e de CREUZA MARIA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente fiscal, nascido 
em MOGI DAS CRUZES - SP, aos 10/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO PARMEZANI e de 
ELIZABETE JUREMA ROCHA PARMEZANI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE GONÇALVES DE SOUZA e ALEXANDRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
farmaceutico, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON GONÇALVES DE 
SOUZA e de MARIA DA PENHA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 21/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA e de ROSELI 
COLOMBO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR HUGO MOREIRA e JULIANA MIRANDA DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Engenheiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/05/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARIA 
MOREIRA e de ROSALINA RITA DA PAZ MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Contabilista, nascido 
em Diadema - SP, aos 03/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO MIRANDA DE ASSIS e de ÁBIDA 
MEIRY DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR GARCIA DO NASCIMENTO e SAMANTHA JOSIE PULIMANTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, borracheiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR APARECIDO 
DO NASCIMENTO e de TATIANE GARCIA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR JOEL PULIMANTI e de 
SANDRA SEVERINA COBRA PULIMANTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURINO FERNANDES DE SOUZA e VANESSA DIAS DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, nascido em Seabra - BA, aos 07/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de AURINO JOSÉ DE 
SOUZA e de PETRINA LINA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, Diarista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 04/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO DE ALMEIDA e de GELCIRA DIAS DE 
ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEBASTIAO ALVES MENDES JUNIOR e JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Operador de máquina, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIAO ALVES MENDES e de ANGELINA DOS SANTOS DE SOUZA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ADIELSON 
BATISTA DE OLIVEIRA e de VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO MARTINS DIAS e THAINÁ DA SILVA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, 
solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de HAMILTON TORREÃO 
DIAS e de MARGARETE MARTINS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, auxiliar telemarketing, 
nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JARLAN MARTINS DA COSTA e de 
VALDIRENE PIRES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE MIRANDA CAMARGO e NÚBIA SILVA CAVALCANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de mecânico, nascido em São Carlos - SP, aos 11/01/1992, residente em SÃO CARLOS - SP, filho de ADEVALDO 
DE MIRANDA CAMARGO e de CICERA FERREIRA ROCHA CAMARGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Professora, nascido em Diadema - SP, aos 30/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS VALERIO 
CAVALCANTE e de CLAUDETE DA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON TELES DE SOUSA e IRISCLEIA ALVES FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico de refrigeração, nascido em ITAPETINGA - BA, aos 19/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
JERÔNIMO DE SOUSA e de IVANILDA DOMINGOS TELES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
expert em atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/09/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de IVANILDO 
BIPO FONSECA e de REGINA CELIA ALVES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL ANDRE SILVA DOS SANTOS e GRAZIELA NASCIMENTO CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 23/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
OSEAS ANDRE DOS SANTOS e de MARINALVA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em BARRA - BA, aos 25/05/1988, residente em Diadema - SP, filho de GELSON DE SOUZA CARVALHO 
e de VALDIVIA NUNES NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILSON IVALDO DA SILVA e IOLANDA MARQUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade Brasileira, 
divorciado, confeiteiro, nascido em Aliança - PE, aos 01/09/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de IVALDO FRANCISCO 
DA SILVA e de MARIA EUNICE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, divorciado, manicure, nascido em 
Pedro Alexandre - BA, aos 17/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARTINS DA SILVA e de LOURDES 
MARQUES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
SANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA  e SANDRA MARA DA CRUZ SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, marmorista , nascido em CORRENTINA - BA, aos 08/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JURACI 
LEOLINO DE OLIVEIRA  e de SEBASTIANA BARBOSA DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
atendente , nascido em DIADEMA - SP, aos 07/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO FERNANDES 
DA SILVA  e de ERICA DINIZ DA CRUZ ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILSON SANTOS PEREIRA e BARBARA FRANCISCA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
meio oficial de pintura, nascido em BOQUIRA - BA, aos 23/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MATIAS DE 
SOUSA PEREIRA e de MARIA DA PAZ JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em BOQUIRA - BA, aos 04/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ZACARIAS DE JESUS e de MARIA 
FRANCISCA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO TADEU TEIXEIRA e KAROLINE PAIVA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, 
funcionário público, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO TEIXEIRA e de TEREZINHA MONTOVANELI DE ALMEIDA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, Analista de Seguridade, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/06/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDEN SILVA SOARES e de NEIDE MARIA DE PAIVA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 11 de fevereiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUTTEMBERG MENESES PINTO e CAMILA BRITO BASCEGAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em Santos - SP, aos 21/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO VALTER PINTO e 
de BENEDITA MARIA BRAGA MENESES PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em 
Osasco - SP, aos 02/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS BASCEGAS e de CLEONICE DE 
SOUZA BRITO BASCEGAS; 
 
 
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, 11 de fevereiro de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


