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Ano 29 - Nº 4620 - São Paulo, Terça- feira, 14 de julho de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON PATRICK SILVA DOS SANTOS e MARIANE DE JESUS DUTRA VIANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de limpeza, nascido em Taubaté - SP, aos 06/04/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDECIR DOS SANTOS e de LOURDES DE JESUS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 21/07/1998, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ ROBERTO APARECIDO VIANA e de LUCIA DE JESUS DUTRA VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO RIBEIRO DA SILVA e ANA CLEIDE ALVES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de maquina, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/11/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO PEREIRA DA SILVA e de MARLENE RIBEIRO DANTAS DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SANTA HELENA - PB, aos 25/10/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO ALVES GONÇALVES e de JOANA COSTA SOBRINHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON GINO DA SILVA e THAÍS HELENA NASCIMENTO DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxliar de automação, nascido em Limoeiro - PE, aos 03/12/1998, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO e de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente Administrativo de vendas, nascido em Santo 
André - SP, aos 10/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO JOSÉ DE SOUSA e de MARIA 
DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONIAS TEIXEIRA DOS SANTOS e EDUARDA DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em ANTAS - BA, aos 03/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS e de JOSEFA IVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/12/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO FERREIRA DE LIMA e de VANUSA CARVALHO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO DE FREITAS e LORRANE RIBEIRO LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, Analista de sistema, nascido em Uberlândia - MG, aos 18/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HELDER DE OLIVEIRA FREITAS e de ROSE MARY DE CASTRO FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Jovem Aprendiz, nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EMIDIO RIBEIRO LIMA e de MARIA ELIZABETH GOMES DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR MACÊDO SANTANA e ANA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDVALDO LUIZ SANTANA e de CELIA APARECIDA DE MACÊDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Diarista, nascido em Mato Verde - MG, aos 12/10/1995, 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, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS e REGIANE RIBEIRO SALVIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar Administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/04/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS e de MARINALVA ROSA DE SÁ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Assistente de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1976, residente em 
Diadema - SP, filho de BENEDITO MARTINHO SALVIANO e de VALDECI RIBIERO SALVIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL SANTIAGO e ELISABETE FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Motorista, nascido em Cascavel - PR, aos 16/04/1975, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO 
SANTIAGO e de MARIA APARECIDA SANTIAGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Diarista, nascido em Diadema - SP, aos 08/03/1972, residente em Diadema - SP, filho de ALZIRA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MURILO DENIS DE OLIVEIRA e IDAIARA DOS SANTOS INOCENCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/02/1988, residente em Diadema - SP, filho 
de SIDNEI ALBERTO DE OLIVEIRA e de DIVANILDA PORTO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de 
DEJAIR IZOLINO INOCENCIO e de IRACEMA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON APARECIDO AVELINO e KELI SIBALDO DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Comercial externo, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1979, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ ANDRÉ AVELINO e de AMÉLIA COELHO AVELINO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Pedagoga, nascido em Paulista - PE, aos 06/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SALATIEL JOSÉ DO NASCIMENTO e de EDINA SIBALDO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SÉRGIO DA PAZ BORGES e JANAÍNA GUARDALUPE MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Operador de máquinas, nascido em Säo Paulo - SP, aos 05/12/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÄO FRANCISCO BORGES e de MARIA SEVERINA DA PAZ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 29/09/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOZIAS MARQUES MOREIRA e de ARLETE GUARDALUPE DE FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADONILSON ALVES DA CRUZ e MILENA SIQUEIRA SÁ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, corretor, nascido em Vitorino Freire - MA, aos 09/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADONIAS MENEZES DA CRUZ e de MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em ARAÇUAÍ - MG, aos 07/05/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AVELAR CARDOSO DE SÁ e de DIVETE SIQUEIRA SÁ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATANAEL WESLEY AMORIM CASSIMIRO e LUANA OLIVEIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Estudante, nascido em Diadema - SP, aos 17/04/2002, residente em Sitio 
Joaninha, filho de JOSÉ CASSIMIRO e de LUZINETE AMORIM QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 28/01/2001, residente em Sitio Joaninha, filho de 
ROBIS RIBEIRO DE ALMEIDA e de MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO JOSÉ DO NASCIMENTO e TAYNÁ RODRIGUES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 01/03/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDNEI JOSÉ DO NASCIMENTO e de MARIA EUGENIA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 08/02/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ABILIO VICTOR DE LIMA e de ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE EPIFANIO  e ANA LUIZA MENDES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, vendedor , nascido em DIADEMA - SP, aos 09/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS 
ANTONIO EPIFANIO  e de LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, recepcionista  de clínica, nascido em Jacareí - SP, aos 24/05/1988, residente em São Paulo - SP, filho 
de LUÍS CARLOS MENDES  e de ROSSANA LÚCIA DA COSTA MENDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO CALAZAS DA SILVA e AMANDA JUSTINO DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Promotor de Vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO RODRIGUES DA SILVA e de MARIA GERALDA CALAZAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Compradora, nascido em Diadema - SP, aos 11/11/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO e de SEVERINA JUSTINO DO 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME MENEZES DA SILVA e MAGALLI DA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA e de SANDRA MENEZES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Auxiliar de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 28/12/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO MARTINS DA COSTA e de MARIA CELENE SOARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO FERNANDES DA SILVA e CRISTINA SILVA FOSHI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Instalador de Acessorios, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/02/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AUDALIO FERNANDES DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Professora, nascido em São Paulo - SP, aos 06/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OSWALDO TAKASHI FOSHI e de MAXIMA HELENA XAVIER SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANSELMO MOURA DA SILVA e IASMIM OLIVEIRA VIVANCO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 29/09/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Manicure, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 07/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO CARLOS 
GALLETTI VIVANCO e de ZORAILDA MOREIRA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA  e LAURA MOURA MÜLLER, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, ajudante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/05/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUCIANO OLIVEIRA SILVA  e de CLÁUDIA TAVARES OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, vendedora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/07/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FABIANO DA ROSA MÜLLER  e de PAULA FAGUNDES MOURA MÜLLER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR e CAMILA DAVI DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de treinamento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
04/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS e de YEDA 
TEIXEIRA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Funcionária Pública, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 16/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROQUE PEREIRA DOS SANTOS 
e de MARINES DAVI DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO DA SILVA e KARINE APARECIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Músico, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 15/12/1985, residente em Diadema - SP, filho de 
CARLINDO PEDRO DA SILVA FILHO e de NANCY VITÓRIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Professora, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 18/01/1984, filho de JOSÉ CARLOS 
DOS SANTOS e de ROSA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS FERREIRA DE SOUSA e PRISCILA KAROLINA BARBOSA TEIXEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de classe, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CICERO FERREIRA DE SOUSA e de FRANCISCA NANAN DE SOUSA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Estudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/11/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO DA SILVA TEIXEIRA e de ANA LUCIA BARBOSA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MANOEL DOS SANTOS e MARIA SILENE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Aposentado, nascido em Santa Rita - PB, aos 16/01/1952, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Do lar, nascido em Bezerros - PE, aos 25/04/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FRANCISCO DE OLIVEIRA e de LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUTAI GOMES SILVA e CLEIDE DA CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Motorista, nascido em Potiragua - BA, aos 14/09/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GOMES 
SILVA e de HONORINA VIEIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 14/11/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON DE JESUS FERNANDES e JULIANA SANTOS NOBRE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, lider, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL ALEXANDRE RENDO FERNANDES e de APARECIDA MARIA DE JESUS FERNANDES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora de atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 06/05/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ JUDIVAN NOBRE e de MARIA DAS GRAÇAS DOS 
SANTOS NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO ALVES DE BARROS e JOYCE SOUZA DANTAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pintor residencial, nascido em Diadema - SP, aos 06/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROQUE ALVES DE BARROS e de MARIA HELITA SANTANA DE BARROS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Aux. administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/03/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NILSON DANTAS e de MARIA IVANETE DA SILVA SOUZA DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO FERNANDES BASSO e LAIS GARROTTE SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, fotografo, nascido em São Paulo - SP, aos 17/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDUARDO MATHIAS BASSO e de AMANDA FERNANDES BASSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aux. de laboratório químico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/09/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALMIR JOSE SILVA e de ROSANA APARECIDA GARROTTE SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADIMILSON GOMES DA SILVA e FRANCISCA MARIA GOMES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonomo, nascido em FRANCISCÓPOLIS - MG, aos 24/03/1980, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e de ARACÍ PIRES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, agente de limpeza, nascido em TAPARUBA - MG, aos 05/06/1985, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO MARCELINO DA SILVA e de JOANA D´ARC DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO e THAÍS DO ESPIRITO SANTO SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/03/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ISABEL DOS SANTOS ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 23/05/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARLI DO ESPIRITO SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS GOMES RABELO CUSTODIO e ANDREAN VITORIA SILVA MARINHO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina I, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/2000, residente 
em Diadema - SP, filho de JAIRO RABELO CUSTODIO e de MARIA DO CARMO GOMES DOS REIS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 19/06/2001, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOSÉ AURIVANDO DE SOUZA 
MARINHO e de MARINEIDE SILVA MARINHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDVALDO RAMOS ALVES e CATIA MARIA CAPINAM DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, mecânico, nascido em Santo Amaro - BA, aos 29/03/1953, residente em Diadema - SP, filho 
de JULIETA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, telefonista, nascido em Salvador - BA, 
aos 03/05/1965, residente em Diadema - SP, filho de ADILSON BORGES DE BARROS e de MARIA 
CLEMENTINA CAPINAM NERI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM MARQUES DE ARAÚJO ALMEIDA e TAMIRES OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, Micro Empreendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1990, 
residente em São Paulo - SP, filho de MAURILIO NOGUEIRA DE ALMEIDA e de MARILZA MARQUES DE 
ARAUJO ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, designer gráfica, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 25/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO LUIZ DO NASCIMENTO e 
de MARIA DO CARMO SILVA DE O. NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO DA SILVA DE OLIVEIRA e CLÁUDIA FERNANDES MACIEL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/07/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RONILDO MACHADO DE OLIVEIRA e de VALDECY DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de importação, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/01/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ATEMILTON DUARTE MACIEL e de ANECI FERNANDES BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DA SILVA SATURNINO e CELÍA BISPO REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
auxiliar de recarga, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 18/07/1969, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEVERINO ANTONIO SATURNINO e de AMARA DA SILVA SATURNINO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de câmbio jr, nascido em Alagoinhas - BA, aos 06/06/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GUILHERME ALMEIDA REIS e de NARCISA BISPO REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE MOURA LIMA e SUELLEN JANAINA BARBOSA E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professor de ed. fisica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/12/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA e de QUITÉIRIA MARQUES MOURA LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica em saúde bucal, nascido em Piracicaba - SP, aos 
27/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA e de SUZILEI APARECIDA 
BARBOSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MAGALHÃES SIQUEIRA e EDILMA DE OLIVEIRA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, autonomo, nascido em Porto Firme - MG, aos 05/04/1963, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ARCEBISPO DE SIQUEIRA e de CECÍLIA MAGALHÃES SIQUEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, nascido em Icaraíma - PR, aos 01/11/1969, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ PAULINO DE SOUZA e de MARIA JOVELINA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAXWEL MATOS DA SILVA e KAROLAINE FERREIRA DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sac, nascido em Diadema - SP, aos 27/04/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCOS ROBERTO DA SILVA e de GLEICIANA MATOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE AILTON DAVI DE ANDRADE e de MARCILENE JOSE FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAELSON ROCHA DOS SANTOS e CRISTIANE MENDES LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em ANADIA - AL, aos 20/02/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL APRIGIO DOS SANTOS e de TEREZINHA ROCHA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em EUCLIDES DA CUNHA - BA, aos 19/05/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO LIMA e de NAZETE PEREIRA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON FERREIRA DE SOUSA e TAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JUSCELINO BRANDÃO DE SOUSA e de NEUSA MARIA FERREIRA DE SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e de MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 14 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JABSON SILVA SANTOS e CRISTIANE CERQUEIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista carreteiro, nascido em GANDU - BA, aos 06/04/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ SILVA SANTOS e de PERCILIA DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, coordenadora administrativa, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/11/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LOPES DE SOUZA e de DJALMIRA CERQUEIRA DA ANUNCIAÇÃO; 
 
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, 14 de julho  de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


