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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIANO DOS SANTOS RODRIGUES e THAÍS CARDOSO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professor, nascido em São Miguel Arcanjo - SP, aos 19/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS RODRIGUES e de MARCELENE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
planejamento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURI 
CARDOSO DA SILVA e de SONIA REGINA 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 novembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARIVALDO SANTANA e VILMA ARMANDO DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de sistema de matalização, nascido em Cipó - BA, aos 07/11/1958, residente em Diadema - SP, filho de MAXIMO 
SANTANA e de MATILDE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, costureira, nascido em São Paulo - 
SP, aos 29/07/1956, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL ARMANDO e de MARIA DOS SANTOS ARMANDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO AUGUSTO DA SILVA e ERIKA MENDES CAVALCANTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
lavador, nascido em Santo André - SP, aos 05/01/1997, residente em MAUÁ - SP, filho de JOSÉ MANUEL DA SILVA e de 
ROSELI JOSEFA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em Cajazeiras - PB, 
aos 25/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGÉRIO CAVALCANTI e de RENATA MENDES CAVALCANTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DA SILVA RODRIGUES e JOYCE ARAUJO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
líder logístico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS RODRIGUES e de ROSE MARY DA SILVA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOILSON ELIAS 
DOS SANTOS e de ANGELA MARIA DE ARAUJO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS HENRIQUE BUDRI DOS SANTOS SANTANA e LAÍSSA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/10/1989, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GEVASIO DOS SANTOS SANTANA e de VERA LUCIA BUDRI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do las, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 03/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
TATIANA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS CERQUEIRA DOS SANTOS e THAÍS GABRIELLE DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
MANOEL DOS SANTOS e de CLAUDIA CERQUEIRA DOS ANJOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 05/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de AMILTON RAIMUNDO DA SILVA e de 
MARCIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 

 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN RODRIGUES DA SILVA MATOS e MARIA ÉRICA MOREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de logistica , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CELSO MENDES DA SILVA MATOS e de ANDREIA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aux.de produção, nascido em SENADOR POMPEU - CE, aos 28/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO ELIO NOBRE DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIDE MIRANDA DA COSTA e AMANDA JACOB DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
representante de vendas, nascido em Padre Carvalho - MG, aos 28/11/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
MIRANDA FILHO e de JOSEFA DA COSTA MIRANDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/09/1998, residente em Diadema - SP, filho de ROBSON DOS SANTOS e 
de TATIANA JACOB; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO DE OLIVEIRA SANTOS e AGATHA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de informática, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/01/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de JONAS DE SOUZA SANTOS e de IVANILDA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, arquiteta, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1990, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho 
de ADEILDO ROCHA DOS SANTOS e de ANDREA APARECIDA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO CORREIA DA SILVA e SUELY DA COSTA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Carira - SE, aos 17/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CORREIA DA SILVA e de 
JOSEFA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Vitória de Santo Antão - 
PE, aos 23/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE SOUSA OLIVEIRA e LARISSA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ MEUDO 
DE SOUZA OLIVEIRA e de EDILEUZA MARTINS DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
confeitaria, nascido em Diadema - SP, aos 01/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ADALBERTO FERREIRA DA 
SILVA e de FABIANA SILVA DE SÁ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro 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 novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e JÉSSICA NUNES DAS NEVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1989, residente em Diadema, filho de ANTÔNIO VIANA 
FIGUEIREDO e de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FIGUEIREDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em Januária - MG, aos 16/02/1991, residente em Diadema - SP, filho de GILSON ALVES DAS NEVES e 
de LUZIA NUNES DAS NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELTON SANT'ANNA SILVIANO e ELEDIANE RODRIGUES VAZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em Santo André - SP, aos 25/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO SILVIANO 
FILHO e de TANIA SANT'ANNA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar fiscal, nascido em Santo André - 
SP, aos 23/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAILTON SANTANA VAZ e de ROSENILDA RODRIGUES 
BRANDÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AILTON DUARTE SOUZA e LEONICE RODRIGUES DA FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, supervisor de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/09/1974, residente em Diadema - SP, 
filho de MILTON DE JESUS SOUZA e de NEUZA FERREIRA DUARTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Boa Viagem - CE, aos 19/06/1976, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DA 
FONSECA e de OZANIRA RODRIGUES DA FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS MARCOS BIANCIOTTO JANAS e MICHELLY DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS MARCOS 
BIANCIOTTO JANAS e de SIRLENE DE FATIMA DA COSTA BIANCIOTTO JANAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 04/08/2000, residente em SÃO PAULO - SP, filho de RAIMUNDO 
ALVES SILVA e de SEVERINA BATISTA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODOLFO TORRES AMOEDO e ROSSANA SILVA BRANDÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1967, residente em Diadema - SP, filho de HELIO AMOEDO e de VERA 
REGINA TORRES AMOEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Resplendor - MG, aos 
02/01/1974, residente em Diadema - SP, filho de JOSIAS FERREIRA BRANDÃO e de JOVELINA INACIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALDIVINO ALVES ROSA JUNIOR e KARINA MARIA NEVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
estoquista, nascido em Varginha - MG, aos 12/02/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDIVINO ALVES ROSA e de 
SONIA APARECIDA PIRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 
30/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEUZA MARIA NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVALDO CARNEIRO DE SOUSA e LEONARA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em Santo André - SP, aos 03/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EVALDO DE SOUSA e de 
VERONICA CARNEIRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
02/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de LUIS BENTO GOMES DA SILVA e de MARIA MADALENA VIEIRA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIQUE MONTEIRO FREITAS e CRISTIANE PEREIRA DE GÓZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/02/1994, residente em Diadema, filho de FRANCISCO DE PAULA 
FREITAS e de JANE CRISTINA SANTOS MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, balconista de 
farmácia, nascido em Diadema - SP, aos 07/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de EZEQUIEL SILVA DE GÓZ e de 
BETANIA GOMES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO FERREIRA DA SILVA e MARIA IZABEL ANTÔNIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de EPIFANIO FERREIRA DA SILVA  
e de FRANCISCA LAURINDO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente social , nascido em 
ITABIRITO - MG, aos 04/11/1974, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ TOMAZ ANTÔNIO  e de MARIA GERALDA 
ANTÔNIO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO HENRIQUE DE ABREU SANTANA e JOYCE SANTANA MACEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, motoboy, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 07/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO 
TADEU SANTANA e de MARIA APARECIDA DE ABREU SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 01/11/1992, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de ANTONIO 
AMINTAS DE JESUS MACEDO e de SUELI FELIX DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVAN GUIMARÃES APRATTO e RUTH SOARES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
turismólogo, nascido em São Paulo - SP, aos 09/09/1981, residente em CARAPICUÍBA - SP, filho de SALVADOR APRATTO 
NETO e de MARIAZA GUIMARÃES APRATTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, 
nascido em Diadema - SP, aos 21/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ARISTOTELES PEREIRA DOS SANTOS 
e de MARIA DA LUZ SOARES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO TADEU MOREIRA e MAGDA CHAIANE MENDES LEONEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1988, residente em SÃO PAULO - SP, filho de CLARICE ELIANA 
MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 17/08/1992, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL LEONEL e de IMACULADA DA CONCEIÇÃO MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO e CLAUDEMIRA APARECIDA SIMÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, mecanico de manutenção, nascido em Diadema - SP, aos 28/12/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELINALDO SILVA NASCIMENTO e de MATILDE MOREIRA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, tec. de laboratório, nascido em São Paulo - SP, aos 21/11/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
ANGELA SIMÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICK ALVES DOS SANTOS e ANA CRISTINA JESUS PATORINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 01/12/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARCOS DOS 
SANTOS e de MARILIA TEREZA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 16/04/1989, residente em Diadema - SP, filho de BORIS PATORINO e de IDALVA JESUS LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA e FRANCISCA JÉSSICA CARVALHO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santo André - SP, aos 08/05/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA FILHO e de ROZA JOSUÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Pedra Branca - CE, aos 06/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ANGELICA DE OLIVEIRA e de FRANCISCA DAIANA FERNANDES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON MATOS ANDRADE e JOYCE CRISTINA NASCIMENTO DE GOES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 23/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
LOURIVALDO DA SILVA ANDRADE e de MARIA LUIZA DE JESUS MATOS ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ PEREIRA DE GOES e de JUSSARA CRISTINA FONSECA DO NASCIMENTO  DE GOES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON EDUARDO DOS SANTOS e BIANCA SILVA CLEMENTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 08/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de RENILSON JOSÉ DOS 
SANTOS e de ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido 
em Diadema - SP, aos 01/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de JAMILTON CLEMENTE DOS SANTOS e de 
MARILENE SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHA ALBERTO FELIX FERREIRA e JANAINA GALDINO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ALBERTO FERREIRA e de JOSEANE FELIX DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Arujá - SP, aos 21/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de OTACILIO GALDINO DE SOUZA e de 
ANGELA MARIA DA SILVA GALDINO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO HENRIQUE SALES DE SOUZA e ISABELLY MATOS ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM MARTINS 
DE SOUZA e de MARIA DO SOCORRO SALES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, berçarista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 12/03/1999, residente em São Paulo - SP, filho de MAURO RIBEIRO ALVES e de JUSSARA MATOS 
PIMENTEL ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDINEI FERREIRA DE SOUZA e GLACIA JANE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, professor de educação física, nascido em Santa Isabel do Ivai - PR, aos 09/06/1976, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ALTAMIRO FERREIRA DE SOUZA e de EUNICE SILVA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, educadora física, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
MARQUES DOS SANTOS e de MARIA GRACIENE PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABRAÃO BEZERRA BRANDÃO  e LARISSA FERREIRA SANTOS BEZERRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, analista de T.I, nascido em DIADEMA - SP, aos 29/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS 
BRANDÃO e de ANTONIA CELIA BEZERRA BRANDÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica em 
fármacia , nascido em DIADEMA - SP, aos 06/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CELIO SANTOS BEZERRA  e 
de CRISTINA FERREIRA BEZERRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THAMARA BERTOLUCI MOURÃO e LARISSA PATÊZ SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade balconista, divorciado, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANILDO MOURÃO e de 
SILVIA ROSANGELA BERTOLUCI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Vitória da 
Conquista - BA, aos 03/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JESULINO NASCIMENTO SILVA e de NORMA VIANA 
PATÊZ SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATAN SÉRGIO SILVA PEREIRA MELO e KARINE DAS CHAGAS DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 10/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SERGIO PAULO PEREIRA MELO e de QUITÉRIA DE MELO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 05/03/1997, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ELIZEU PEDRO DE LIMA e de 
IRENE FELICIANO DAS CHAGAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUI CHARLES CUSTÓDIO DE OLIVEIRA e ELISANDRA MARÇAL DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Xique-Xique - BA, aos 19/04/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALBERIQUE CUSTODIO DE OLIVEIRA e de GERALCINA MAIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheira, nascido em Xique-Xique - BA, aos 06/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ELTON FERREIRA 
DE CARVALHO e de IVANICE MARÇAL DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KEVIN DA SILVA MENDES e GABRIELY DE SOUSA HISA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assessor de loja, nascido em Santo André - SP, aos 11/02/1998, residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de AILTON 
MENDES e de MARILENE COSTA SILVA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assessora de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de NARCISO ERNESTO HISA e de ADRIANA 
DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOEL FRANCISCO DE AVELAR e PRISCILA DE JESUS MAXIMIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, agente de segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1981, residente em Diadema - SP, filho de 
SALVADOR FRANCISCO DE AVELAR e de MARIA DOS ANJOS DE AVELAR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, administradora, nascido em ADAMANTINA - SP, aos 13/09/1983, residente em São Paulo - SP, filho de HAZAEL 
DOS SANTOS MAXIMIANO e de TERESINHA DE JESUS DA SILVA MAXIMIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CÍCERO FERREIRA DO NASCIMENTO e MARIA DO CARMO PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motorista, nascido em Palmeirina - PE, aos 20/02/1969, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO FERREIRA DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Caetés - PE, aos 05/04/1976, residente 
em Diadema - SP, filho de MANOEL CANDIDO PEREIRA e de JOSEFA JULIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAGNER SILVA MOREIRA e AMANDA RIBEIRO FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tapeceiro, nascido em Gavião - BA, aos 30/12/1979, residente em Diadema - SP, filho de ARLINDO MARCELINO MOREIRA 
e de JALDEMIRA SILVA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Ubaitaba - BA, 
aos 08/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de EDUARDO SOUZA FERREIRA e de GILDECY RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JÚNIO CÉSAR FERREIRA e ROSANGELA NUNES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 09/01/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE 
MARQUES FERREIRA e de MARIA DO CARMO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO ROZENDO DA 
SILVA e de SEVERINA JUSTINO NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICÍUS CABRAL SANTANA e FLÁVIA QUEIROZ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DAS 
VIRGENS SANTANA e de MARIA FRANCISCA CABRAL SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op. 
de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO GERALDO DA SILVA e de 
MARLENE SILVA QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR RODRIGUES DA SILVA e RENATA RAMOS DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Serralheiro, nascido em Mauá - SP, aos 03/12/1995, residente em Diadema - SP, filho de MARCIA RODRIGUES DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante Geral em Limpeza, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 16/12/1981, residente em Diadema - SP, filho de MARIA DO CARMO RAMOS DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO MORETO RADU e CRISTIANA RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE SILVIO RADU 
e de ALBERTA MORETO RADU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME JOSE DOS SANTOS e de MARIA RIBEIRO 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CHRISTIAN OLIVEIRA ANDRE e ANA PAULA LEITE SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de motorista, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 01/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EMERSON ANDRE e de ROSANGELA DE OLIVEIRA MAXIMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de loja, nascido em Montes Claros - MG, aos 01/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SÉRGIO SOARES 
e de MARIA MILDE LEITE SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAECIO ALVES DE SOUZA e JOSEFA SIMÕES SOBRAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, motorista, 
nascido em Marrocos - CE, aos 07/01/1964, residente em Diadema - SP, filho de CICERO ALVES DE SOUZA e de CRISTINA 
JOSÉ DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasil, divorciado, Cabelereira, nascido em Cachoeirinha - PE, aos 
04/03/1963, residente em Diadema - SP, filho de MAXIMINO FRANCSICO SOBRAL e de OLÍVIA SIMÕES DE MACÊDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS e ROSE MEIRE ALVES CHAVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, op. de máquinas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/08/1963, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO ALVES DOS SANTOS e de WALDECY DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Caetité - BA, aos 16/05/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAULINO FERNANDES CHAVES e 
de SILVINA ALVES CHAVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATAN SA TELES PESTANA e AMANDA ROSA PESTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
MARIA PESTANA e de EVANICE DA CRUZ SA TELES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 07/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON PESTANA e de 
MARIA CLEIDIMAR SANTA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX DA SILVA TOMAZ e REGIANE APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Operador de máquinas, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 18/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO 
SILVA SANTOS e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA TOMAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Operadora de caixa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMAR 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO DE SOUSA PEREIRA e THÁLITA MENESES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em Independência - CE, aos 29/09/1985, residente em Diadema - SP, filho de 
MANOEL PEREIRA DA LUZ e de MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA LUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 05/06/1996, residente em Diadema - SP, filho de JONAS NOBRE DE OLIVEIRA e de 
JOELMA DOS SANTOS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SILVA DE ALMEIDA e KARINA ALVES DE DEUS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 05/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de LUCIANO FERREIRA 
DE ALMEIDA e de TANIA MARIA DA SILVA ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/02/1987, residente em Diadema - SP, filho de TEOFILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e de 
TONIA ALVES DE DEUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR WALLACE DA SILVA CORREA e LUCIANA DOS SANTOS SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 23/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CHARLES ROGERIO 
SOUZA CORREA e de ANA CLAUDIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO AMARO DE SOUZA e de LÚCIA 
DOS SANTOS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILSON COSTA FRANÇA e AMANDA DE SOUZA RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Operador logistico, nascido em Diadema - SP, aos 04/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de OZIRIO FRANÇA DA 
SILVA e de NEUZA COSTA FRANÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente Administrativo, nascido 
em Diadema - SP, aos 11/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO ALVES RIBEIRO e de LUCINEIDE 
RIBEIRO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO APARECIDO DOMINGOS DOS SANTOS e MIRIAM MESSIAS DE MORAES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, funcionário público, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 04/09/1956, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GUMERCINDO DOS SANTOS e de ELZA DOMINGOS DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Campo Mourão - PR, aos 05/07/1960, residente em 
DIADEMA - SP, filho de BENEDITO MESSIAS DE MORAES e de MARIA BENEDITA RODRIGUES FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVAN SANTOS NUNES e VIVIANE ARAÚJO TAVARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
marceneiro, nascido em Pedro Alexandre - BA, aos 19/06/1984, residente em Diadema - SP, filho de MANUEL NUNES 
NASCIMENTO e de MARIA ALMEIDA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Lajedão - BA, aos 06/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TAVARES SANTOS e de EDITE NOBERTO DE 
ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO TIMOTEO VIEIRA e NICOLE VASCONCELOS DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, projetista mecânico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/12/1991, residente em Diadema - 
SP, filho de VALDIR AFONSO VIEIRA e de LUCIANA TIMOTEO DE LIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/05/1994, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho 
de JOSE ROBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO e de ANA GESSI VASCONCELOS DA SILVA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEDSON ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELOS e DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA RAIMUNDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Bom Conselho - PE, aos 27/11/1977, residente em 
Diadema - SP, filho de NERILDA RODRIGUES DE VASCONCELOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de recrutamento, nascido em São Paulo - SP, aos 10/09/1976, residente em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de 
ANGELA DE OLIVEIRA RAIMUNDA; 
 
 
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 novembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


