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Ano 29 - Nº 4544 - São Paulo, Quinta- feira, 16 de janeiro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO SANTOS DE LIMA e ESTER ALEXANDRA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ COELHO DE LIMA FILHO 
e de LEIA MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assessora de caixa, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO GEOVANE ALVES DE 
ARAUJO e de ANA PAULA DA SILVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DOUGLAS SILVA LIMA DE MATOS e ALINE SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO 
VIEIRA DE MATOS e de JOSEILDA MARIA DA SILVA LIMA DE MATOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/11/1995, residente em SÃO PAULO - SP, filho de CARLOS ALBERTO 
RIBEIRO DOS SANTOS e de ROSELI DE JESUS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO ENRIQUE DA SILVA e MARLI MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
serralheiro, nascido em Murici - AL, aos 24/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de CRISTOVÃO ENRIQUE DE LIMA 
e de GESSI BARROS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Limoeiro - PE, aos 
19/05/1986, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO SEBASTIÃO DOS SANTOS e de MARIA ANTONIA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIVANILSON ÂNGELO DA SILVA e ANA PAULA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadoe de máquinas, nascido em SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, aos 02/04/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GILVAN ÂNGELO DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em ARAPIRACA - AL, aos 29/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AMARO DA 
SILVA e de GIVANIRA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILAS MACEDO BARBOSA e TAMIRES RODRIGUES CARNEIRO PEIXOTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em ITABUNA - BA, aos 05/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO 
BARBOSA e de JOELMA MACEDO DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 31/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CARLOS 
PEIXOTO SILVA e de CLARICE RODRIGUES CARNEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WILSON DE JESUS e BENEDITA DA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auditor de processo, nascido em LAGARTO - SE, aos 19/05/1961, residente em Diadema - SP, filho de 
CARMERINA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em BURITI DOS LOPES 
- PI, aos 10/06/1981, residente em DIADEMa - SP, filho de ROMÃO GERALDO DO NASCIMENTO e de MARIA LEANDRO 
DA SILVA NASCMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEBERSON LOPES DA SILVA e JANETE CARDOSO VERISSIMO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estoquista, nascido em Diadema - SP, aos 06/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de JEOVA LOPES DA SILVA e de 
TEREZINHA GARCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de tesouraria, nascido em Pedra 
Branca - CE, aos 25/09/1991, residente em Diadema - SP, filho de EDMILSON ALVES VERISSIMO e de JOANA DARTE 
CARDOSO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIANO GONÇALVES DA SILVA e FERNANDA SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de LAUSIMAR 
GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
31/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO LUIZ DOS SANTOS e de NELICE BENEDITA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO FERREIRA DE LIMA SANTOS e GISLENE SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON 
DE LIMA SANTOS e de EVA MARIA FERREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica em 
radiologia, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de NAIRTON 
ARGÔLO DA SILVA e de EDNA DE LIMA SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS NOREMBERGS SANTOS ROCHA e DAYSE MARLE OLIVEIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, nascido em LICÍNIO DE ALMEIDA - BA, aos 18/09/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA e de NAILDE EVANGELISTA DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em IMPERATRIZ - MA, aos 17/09/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ELIAS RODRIGUES DE ALMEIDA e de CELCI BATISTA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME GONÇALVES DOS SANTOS e LUANA MARTINS FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de RODRIGO 
AUGUSTO DOS SANTOS e de DAYANE CRISTINA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de IRENE MARTINS 
FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDERLEI DE SOUZA LEME e GABRIELA LOPES PATRICIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
chefe de operações, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/02/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de DIRCEU ANTONIO 
LEME e de MAURINA PEREIRA DE SOUZA LEME; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
QUIXERAMOBIM - CE, aos 03/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO NONATO PATRICIO e de 
ANTONIA LOPES DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA e GIULIANA TUCCI FERRARI NENEZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 31/08/1979, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e de MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em Diadema - SP, aos 19/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CLÁUDIO FERRARI NENEZ e de GINA TUCCI FERRARI NENEZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILSON SANTOS SILVA e ALESSANDRA MIGUEL DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
líder de açougue, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ADEILDO DOS 
SANTOS SILVA e de MARIA DE LOUDES LIMA SANTOS E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
MIGUEL DA SILVA e de CARLA PATRICIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EZEQUIEL FRANCISCO MARTIN DE ARAÚJO e FLAVIA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de estoque, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EZEDEQUIAS FRANCISCO DE ARAÚJO e de ANA LÚCIA MARTIN DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO NOVAIS DOS 
SANTOS e de SIRLENE SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO MELO SABINO SILVA e JOYCE PEREIRA CALDEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JADIELSON SABINO SILVA 
e de MARGARETH MELO SABINO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO MOREIRA CALDEIRA e de 
JANETE DE FATIMA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ NASCIMENTO FRAGOZO e VANDERLÉIA JORDÃO GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO RIBEIRO 
FRAGOZO e de ROSA FRANCISCA DO NASCIMENTO FRAGOZO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em COTIA - SP, aos 23/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO GOMES e de MARIA 
DAS DORES JORDÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALNÊ BRAGA DE OLIVEIRA e DALILA DA COSTA PIRES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlodor de acesso, nascido em Cravolândia - BA, aos 09/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
BARBOSA DE OLIVEIRA e de MARIA DA GLORIA PEREIRA BRAGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CLODUALDO LIMA PIRES 
e de CLARICE DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO ALVES DOS SANTOS e CRISTIANE DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERINO BARRETO 
DOS SANTOS e de ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em ESTÂNCIA - SE, aos 12/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ NASCIMENTO DE BRITTO e TAMIRES MOURA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO VALIM DE BRITTO 
e de ROSANJELA MARIA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 07/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO e de SUELY 
MOURA MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON SILVESTRE DE MORAES e DANIELE PEREIRA DE PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDENI 
ANTONIO DE MORAES e de LUCIVANIA SILVESTRE DE LIMA MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de processos e negócios, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/08/1996, residente em POÁ - SP, filho de ZEILDO 
AMARO DE PAIVA e de JOSEFA PEREIRA DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO DA SILVA MANHA e CARLA FERNANDA DE FARIAS ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 16/10/1982, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DAVID MANHA e de MARLENE DA SILVA MANHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresária, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO JOCELINO 
ROCHA e de MARIA JOSÉ DE FARIAS ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE ALVES DA COSTA e ROSILENE DA SILVA MAGALHÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
faxineiro, nascido em Xique Xique - BA, aos 29/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de REJANE ALVES DA COSTA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Arapiraca - AL, aos 20/12/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO ALBUQUERQUE MAGALHÃES e de ANASTÁCIA TERESA DA SILVA MAGALHÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGNALDO DA SILVA SANTANA e RAILANE CARVALHO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, nascido em SÁTIRO DIAS - BA, aos 27/12/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAUTO JOSÉ 
DE SANTANA e de JOSEFA DA SILVA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em ALAGOINHAS - BA, aos 14/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLAUDINO JARDIM DA SILVA e de 
MARIA EDIVALDINA DE JESUS CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ FERNANDO OZUNA e PATRICIA PRADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS OZUNA e de MARIA 
APARECIDA TEIXEIRA OZUNA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em SANTO 
ANDRÉ - SP, aos 05/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de RAMIRO PRADO e de HELENA MARIA PRADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUAREZ DA PAIXÃO SANTOS e DANIELA TEODORO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, promotor de vendas, nascido em ÁGUA FRIA - BA, aos 06/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de DELSIVAN 
BARRETO DOS SANTOS e de MARIA EDITE BARBOSA DA PAIXÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS DOS SANTOS e de 
IRACEMA TEODORO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDO GILSON SILVESTRE e LUZIA CRISTINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregado de obras, nascido em PIRANGA - MG, aos 19/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BATISTA 
SILVESTRE e de MARINA JOANA SABINO SILVESTRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/07/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA ANTONIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR CAZUSA IRINEU e VIVIANE SANTOS DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de montagem, nascido em BRASÍLIA - DF, aos 24/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉLIO CAZUSA DA 
SILVA e de NICÉLIA BARRÊTO IRINEU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 30/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA SANTOS DE JESUS e de 
REGIANE LOPES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVALDO SANTANA DE OLIVEIRA e DAYANE MAGALHÃES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 16/12/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSE IVO DE OLIVEIRA e de MARIA JOSE SANTANA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GIVANILDO 
GONÇALVES DOS SANTOS e de EVA VALIM DE MAGALHÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO ANSELMO DA SILVA e SUELI FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/03/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de ANSELMO 
FRANCISCO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, controladora de 
acesso, nascido em JUPI - PE, aos 07/07/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS e de 
IRECE FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL SAMPAIO SIMÕES PETROLLINI e LUANA BORGES FEITOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador de empresas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SESTO PETROLLINI e de WANDA SAMPAIO SIMÕES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 04/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO RIBEIRO FEITOSA e de 
CLAUDIA CRISTINA BORGES NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS FREITAS SILVA e CRISMAIANE DOS SANTOS BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de perecíveis, nascido em TUNTUM - MA, aos 15/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARVALHO 
SILVA e de SILVANICE DE PAULA FREITAS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
ITABUNA - BA, aos 05/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de AMILTON JOSÉ PEREIRA BARROS e de 
DULCINEIDE DOS SANTOS BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIO MARQUES OLIVEIRA e JANE CRISTINA MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisor de produção, nascido em LIMOEIRO DE ANADIA - AL, aos 04/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA e de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, inspetora de aluno, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/12/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ARLINDO MOREIRA e de MARIA EUNICE MARTINS DE SOUZA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR AUGUSTO SILVA SANTOS e ADRIENNE TAINAH PAIVA DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
AUGUSTO DOS SANTOS e de CLAUDEVANIA ANDRÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO GUILHERME DE MOURA 
e de ANA ROSA SOARES PAIVA DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ANTONIO ALVES DA ROCHA e VILMA MARIA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vigilante, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 13/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRINA ALVES DA 
ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em São Paulo - SP, aos 24/03/1976, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MARINHO FRANCO COSTA e de CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MISAEL NONATO DOS SANTOS e MARIA SOLANGE DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnico em informatica, nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/1982, residente em Diadema - SP, filho de ARLINDO NONATO 
DOS SANTOS e de EDITE JOSEFA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, 
nascido em Igreja Nova - AL, aos 30/12/1980, residente em Diadema - SP, filho de EDSON DE ARAUJO e de DILMA 
MACARIO DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILSON LUIZ CORREIA DE MENEZES JUNIOR e VALERIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, professor de educação física, nascido em Diadema - SP, aos 01/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GILSON LUIZ CORREIA DE MENEZES e de ELIETE AZEVEDO DE MENEZES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenadora industrial, nascido em Diadema - SP, aos 23/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCA LOBO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO OLIVEIRA REBUCCI e NATALIA DE CARVALHO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônom, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 07/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALEXANDRE LUIS REBUCCI e de ROMILDA MOREIRA DE OLIVEIRA REBUCCI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO BATISTA DA SILVA e de ANTONIA VIEIRA DE CARVALHO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO ROCHA MACEDO e ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON ROCHA 
MACEDO e de ANADES MARIA DE OLIVEIRA MACEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 19/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON DO ESPIRITO SANTO e de IEDA 
GERLADINA DO ESPIRITO SANTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SÉRGIO LUIZ OLIVEIRA e MEIRE RODRIGUES MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em ITINGA - MG, aos 24/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO ANTONIO 
RODRIGUES OLIVEIRA e de MARIA LUCIA LUIZ OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em ARAÇUAÍ - MG, aos 01/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EDMUNDO 
RODRIGUES MOREIRA e de MARIA LÉA RODRIGUES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAMON SILVA DOS SANTOS e ISABELA ALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisor de TI, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 29/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de REGINALDO 
GOMES DOS SANTOS e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REGINALDO DE 
LIMA e de JURACY ALVES DE ARRUDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO QUINETT e ANDREA SOARES MELLO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, representante 
comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/11/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de MOYSES QUINETT e de 
ODETE QUINETT; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 23/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES MELLO e de EUNICE PEREIRA MELLO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CESAR LEANDRO FERREIRA DA SILVA e LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comerciante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/02/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OROZIMBO RIBEIRO DA SILVA e de GILDENE FERREIRA DE AMORIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em ARAPIRACA - AL, aos 29/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DO 
NASCMENTO e de GRACINDA DOS SANTOS NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERLI ALVES DA SILVA e TATIANA DOS SANTOS PIRES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/07/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FRANCISCO MATEUS DA SILVA e de CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenadora de atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/06/1985, residente em DIADEMA - 
SP, filho de LUIZ ROBERTO PIRES e de SILVANA LIMA DOS SANTOS PIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS GARCIA BASÍLIO DA SILVA e MARTHIELE ROCHA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 18/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
BASILIO DA SILVA e de NILCENEIA GARCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS DOS SANTOS 
e de MAGALÍ ROCHA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLAM SOUZA DA CRUZ e ALINE PEDRO DE OLIVEIRA MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em AMARGOSA - BA, aos 05/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de AGRIMALDO SANTANA 
DA CRUZ e de LUCIANA SOUZA DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 05/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JULCE DE OLIVEIRA MATOS e de CICERA PEDRO 
DE MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANILTON FERREIRA SIMÕES e NEIDIANE SANTOS DOS REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de facão de onduladeira, nascido em ENTRE RIOS - BA, aos 03/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERÔNIMO BISPO SIMÕES e de MARIA JOSÉ FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em ENTRE RIOS - BA, aos 19/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de NEILTON JOSÉ DOS REIS 
e de DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ CRUZ DO NASCIMENTO e ANA PAULA AMARAL BORGES MENDONÇA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, adesivador, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ JULIÃO DO NASCIMENTO e de MARIA ELIAS CRUZ DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de vendas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
BORGES DE MENDONÇA e de GENI AMARAL BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CELIO MARCOS CERQUEIRA DE MEDEIROS e ELIANE GALLINDO DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de empilhadeira, nascido em MURIAÉ - MG, aos 07/02/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CERQUEIRA DE MEDEIROS e de ESTÉLIA MARIA DE MEDEIROS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, professora, nascido em SANTOS - SP, aos 16/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL 
SIMÕES DE CARVALHO e de MARLENE GALLINDO DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLORENIO DOS SANTOS ROSA e RENATA SEABRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Garçon, nascido em Feira de Santana - BA, aos 04/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FLORENCIO ROSA DOS 
SANTOS e de NEUZA DOS SANTOS NUNUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Educadora, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERALDO DA SILVA SANTOS e de CARLA 
PATRICIA TILLMANN SEABRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS DE SOUSA NUNES e KÉRLYA MENDES DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA NUNES 
e de VALDENICE VALDENIA TAVARES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em PAQUETÁ - PI, aos 09/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BARBOSA DE MOURA e de CARLENE 
MENDES DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN MACHADO SANCHES e TABATA CRISTINA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de UBIRATAN PEREIRA 
SANCHES e de PATRICIA DE JESUS MACHADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 21/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de SIMONE PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO FIALHO OLIVEIRA RINALDI e BÁRBARA ALVES DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP, aos 01/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RINALDI e de 
FRANCISCA MAURA FIALHO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 15/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE MELO DA SILVA e de IUDUÁRIA 
ALVES DE FARIAS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL MESSIAS LEITE DE MENEZES e SUELY PATRÍCIA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comprador, nascido em ACAJUTIBA - BA, aos 07/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
ALVES DE MENEZES e de MARIA IZABEL LEITE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, coordenadora pedagogica, aos 
24/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS DE ALMEIDA e de NADIR BRAZ DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTÔNIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAÚJO e AURILENE VERAS RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Boa Viagem - CE, aos 04/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL 
PAZ DE ARAÚJO e de ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em Boa Viagem - CE, aos 18/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO ARTUR 
RODRIGUES e de FRANCISCA VERAS RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL SILVA DANTAS e ADRIANA DOS SANTOS REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AVELINO DANTAS 
e de SONIA MARIA DA SILVA DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, secretária, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 27/06/1987, filho de ANTONIO GREGORIO DOS REIS e de MARIA SIDOREMA PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCONE MOREIRA DA SILVA e SEBASTIANA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Alhandra - PB, aos 06/09/1981, residente em Diadema - SP, filho de ADAILTON 
MOREIRA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, 
nascido em Pedras de Fogo - PB, aos 30/06/1966, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM PEDRO DA SILVA e de 
MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL MARTINS DE LIMA e EMILY SAMPAIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JEDER FERREIRA DE LIMA e 
de HOSANA MARTINS DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
21/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de EUDÉCIO NUNES DA SILVA e de GEORGIANA NARCISA SAMPAIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS e DÉBORA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 31/10/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO DOS SANTOS e de ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de RH, nascido em MILAGRES - BA, aos 06/08/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JUCIENE PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURÍCIO GOMES e HÉMILLYN JOVINA DA FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERIANO GOMES 
e de SALETE MENEGAT GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Santo 
André - SP, aos 01/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI MIGUEL DA FONSECA e de HELENA 
JOVINA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGÉLICA AMATO DE TOLEDO e DAIANI DOS SANTOS VERZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica em enfermagem, nascido em Cunha - SP, aos 20/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERNANDES 
DE TOLEDO FILHO e de ANGÉLICA MACEDO AMATO DE TOLEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica em edificações, nascido em General Carneiro - PR, aos 25/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de NEREU 
VERZA e de EVA DO CARMO MARIANO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL TOKIO DE SOUSA e JANAINA DA SILVA MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
financeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DIMAS LEONCIO DE 
SOUSA e de MARIA APARECIDA TOKIO DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedagoga, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 22/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de AURINO JOSÉ DE MELO e de JURACI 
FRANCISCA DA SILVA MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS CORDEIRO DE SOUSA  e TATIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, ajudante de hidraulica , nascido em VITORIA DO MEARIM - MA , aos 09/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA  e de ROSENIR MARINHO CORDEIRO ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, diarista , nascido em PORTEIRINHA - MG, aos 25/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  e de MARIA HELENA OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO REIS DE ABREU e RAQUEL LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DANTAS DE 
ABREU e de MARIA LEIDA REIS DE ABREU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ELINIO ELCIO LOPES e de MARIA 
AUGUSTA CESARIO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANDRO RIBEIRO TEIXEIRA e ELIENE PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
WENCESLAU TEIXEIRA e de SÔNIA DAS DORES RIBEIRO TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de gerente, nascido em Iguatu - CE, aos 18/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA e de FRANCISCA CANDIDO PEREIRA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO NEVES DANTAS e THAMARA APARECIDA FERREIRA MATEUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP, aos 11/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO 
CARLOS DANTAS e de JUSSARA BAIRRADA DAS NEVES DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de WALTER DO 
NASCIMENTO MATEUS e de SANDRA CRISTINA FERREIRA MATEUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO BATISTA PEREIRA e KELLY CRISTINA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALVES PEREIRA e de JOSEFA 
BATISTA DE CERQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON DIAS e de MARIA SUELI DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONATHA WALLAMY DE ARAUJO e SORAIA MIGUEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de expedição, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO FRANCISCO 
DE ARAUJO e de ALDA COELHO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/04/1989, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
JORGE MIGUEL e de DELMA LUCIA CARDOSO DA SILVA MIGUEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 16 de janeiro de  2020. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE BLANCO SANT´ANNA e ANDREZA ULY TEIXEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 28/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO 
APARECIDO DE PAIVA SANT´ANNA e de ROSELI  BLANCO SANT´ANNA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON OLIVEIRA DOS 
SANTOS e de NIZETE DE MARIA TEIXEIRA; 
 

 

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, 16 de janeiro de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


