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Ano 29 - Nº 4645 - São Paulo, Terça- feira, 15 de setembro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO JULIO DE DEUS e SUELY PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1972, residente em Diadema - SP, filho de ALCEBIADES JULIO DE DEUS 
e de GERALDA PAULA DE DEUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aux. de limpeza, nascido em 
Carinhanha - BA, aos 27/02/1982, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ PEREIRA PINTO e de HEROINA NOGUEIRA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDECI RIBEIRO DE FARIAS e VILMA MARIA DE GÓES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Boa Viagem - CE, aos 28/02/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO DE 
FARIAS e de MARIA LOPES PINTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de loja, nascido em 
Garanhuns - PE, aos 12/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO PEDRO DE GÓES e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO GÓES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYCON BARBOSA DA SILVA  e CLAUDIA REGINA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
segurança , nascido em GUARULHOS - SP, aos 26/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIL ALVES DA SILVA  
e de SONIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, fiscal de loja, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/03/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL  JOSÉ DA SILVA  e de 
REGINA MARIA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO CÉSAR SANTOS SILVA e BIANCA ARAUJO TINTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Diadema - SP, aos 21/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA e de 
MARLÍ SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AIRES ROBERTO TINTI e de MARIA DE FATIMA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VALDECIR BARBOSA VERAS FILHO e SUELI ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Tamboril - CE, aos 27/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDECIR 
BARBOSA VERAS e de MARIA AUXILIADORA CHAVES VERAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vigilante, nascido em Escada - PE, aos 04/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de DALVAM ALVES DA SILVA e de 
MARIA DE FATIMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE NEVES DE SOUZA e MARIA VALMIRA QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista-carreteiro, nascido em Açu - RN, aos 09/06/1967, residente em Diadema - SP, filho de LAURO NEVES DE SOUZA 
e de MARIA DAS DORES LOPES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Martins - RN, aos 05/12/1968, residente em Diadema - SP, filho de JOSE ANTONIO DE QUEIROZ e de MARIA NIVANI DA 
CONCEIÇÃO QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITTOR GRILLENI e CAROLINE SOUSA TENORIO DOS ANJOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO GRILLENI e de 
ELIANE REGINA DA COSTA GRILLENI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora comercial, nascido 
em VALENÇA DO PIAUÍ - PI, aos 27/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDERI TENORIO DOS ANJOS e de 
MARIA DE FATIMA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARNEIRO DA SILVA  e SIRLEI RIBEIRO ALVES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, op. de 
máquina , nascido em LAGOA DO CARRO - PE, aos 18/03/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARNEIRO 
DA SILVA  e de TEREZA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em PITANGA 
- PR, aos 10/10/1972, residente em Diadema - SP, filho de IVONETE RIBEIRO ALVES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO LIMA DE SOUSA e GABRIELA SANTOS DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em IPIRANGA DO PIAUÍ - PI, aos 23/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FRANCISCO 
DE SOUSA e de LEUDE VIDAL DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO 
CAETANO DO SUL - SP, aos 19/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDIVAN ROCHA DA CRUZ e de 
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO GREGORIO JOÃO e JOYCE DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade  brasileiro , solteiro, op. logistico 
II , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOÃO FILHO  e de VERA 
LUCIA GREGORIO JOÃO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cabeleireira , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 04/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de DAISY DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRY MATIAS CAVALCANTI e VIVIAN VALENTIM DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de motorista, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 07/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO CAVALCANTI e de ELIANA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operadora de caixa, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 15/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA e de MARLENE MARIA VALENTIM DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DE CARVALHO VIEIRA  e AMANDA  RODRIGUES OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, controlador de acesso , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/03/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DANIEL CALDEIRA VIEIRA  e de MARIA EULALIA DE CARVALHO VIEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, professora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA e de SONIA RODRIGUES OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARIELTON SANTIAGO DA CRUZ e LARISSA RUANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aux. administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/06/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
ORLANDO TEIXEIRA DA CRUZ e de JANEIDA SANTIAGO DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeira veterinária, nascido em Diadema - SP, aos 23/07/1998, residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO NONATO 
DE LIMA SILVA e de CLEIDE APARECIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS SANTIAGO DO NASCIMENTO e MARIA DOS ANJOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, borracheiro, nascido em NATAL - RN, aos 29/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SANTIAGO 
DO NASCIMENTO e de ANA MARIA SALUSTIANO DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
pensionista, nascido em GOVERNADOR VALADARES - MG, aos 28/10/1950, residente em DIADEMA - SP, filho de ZIFIRINO 
DE PAULA JUNIOR e de MADALENA PEDRO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID EVANGELISTA PESSOA e LUMA FERREIRA DE MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUE AMADOR 
PESSOA e de MARIA APARECIDA PINTO EVANGELISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
lavanderia, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DE 
MATOS e de VANDA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS e VITORIA LOPES BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de ISMAEL 
MOREIRA DOS SANTOS e de ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar financeiro, nascido em ITAPECERICA DA SERRA - SP, aos 02/02/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
CLAUDIO SIMÃO DE BARROS e de SUELI LOPES DOS SANTOS BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO SIRQUEIRA MORAES e SUELEN FERNANDES CALADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de estoque, nascido em São Paulo - SP, aos 07/04/1995, residente em Diadema - SP, filho de ENIVALDO 
RODRIGUES MORAES e de EDNA DE CARVALHO SIRQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Praia Grande - SP, aos 09/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CRISTOVÃO 
CALADO e de EDNA DE MELLO FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL ALVES MORAIS e CÍCERA DE MELO LIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado 
de construção civil, nascido em Santana do Ipanema - AL, aos 07/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DORGIVAL 
MORAIS DA SILVA e de MARIA SELMA ALVES SANTANA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professora, nascido em Major Isidoro - AL, aos 05/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALUIZIO IZIDORO LIRA e 
de MARIA SOARES DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO LUIS DA SILVA e GLORIA URSULA MARIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, mecanico 
, nascido em Itabaiana - PB, aos 25/10/1962, residente em Diadema - SP, filho de OSCAR LUIS DA SILVA e de ANTONIA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/1967, 
residente em Diadema - SP, filho de ARGEMIRO MARIA e de MARIA DE LOURDES URSULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GLEITON DOS SANTOS VIEIRA NASCIMENTO e TAMIRIS PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro civil, nascido em IBIRAPITANGA - BA, aos 29/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GRACINDO VIEIRA NASCIMENTO e de ELIENE SEBASTIÃO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/03/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE ALVES DA SILVA e de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDNALDO SILVA GUSMÃO DE OLIVEIRA e MARLUCE SANTANA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, conferente, nascido em Itagi - BA, aos 07/12/1982, residente em Diadema - SP, filho de EVANDRO 
GUSMÃO DE OLIVEIRA FILHO e de MARIA DO CARMO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
merendeira, nascido em Itagi - BA, aos 29/10/1981, residente em Diadema - SP, filho de EDIJALMA JOSÉ SANTOS e de 
MARINALVA SANTANA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIEL PAIXÃO NASCIMENTO e RITA JANIELA SOUSA SAMPAIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em Nova Canaã - BA, aos 29/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
GONÇALVES NASCIMENTO e de MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PAIXÃO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Bela Cruz - CE, aos 02/02/1992, residente em SÃO PAULO - SP, filho de EDVAR 
ALVES SAMPAIO e de GERALDA BENEDITA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALD AFONSO DA SILVA  e GISELE MOTA ANDRIGUETTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
gerente , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMAR AFONSO DA 
SILVA  e de GRACIE APARECIDA BARREIROS DA SILVA ; e a pretendente: , divorciado, nascido em CAMPINAS - SP, aos 
29/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR TELES ANDRIGUETTI e de SIMONE MOTA DA NASCIMENTO 
ANDRIGUETTI ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAÍ JUVINO DA COSTA e JENNIFER GREYCE GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Goiana - PE, aos 23/10/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ JUVINO e de ROSA 
MARIA DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSINALDO CIPRIANO DA SILVA e de SANDRA CRISTINA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO ALVES DA SILVA e ELOAH PEREIRA DA SILVA LISBOA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em GARANHUNS - PE, aos 13/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
ALVES DA SILVA e de MARIA QUITERIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
JANUÁRIA - MG, aos 23/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO LISBOA FARIAS e de TEREZINHA PEREIRA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON SILVA ROCHA DE BRITO e NATASHA TORRES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade braileira, 
solteiro, tec. em segurança do trabalho, nascido em Diadema - SP, aos 14/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ODIEL ROCHA DE BRITO e de EDVANDA SOLANGE SILVA ROCHA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de cobrança, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/06/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO SANTOS e de EDENIR TORRES SANTOS LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO SOUSA MEIRA e BRUNA SOARES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
encarregado de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO MEIRA 
e de EUNICE DE SOUSA ROCHA MEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 22/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES DA SILVA e de MARIA ZENEIDE SOARES 
ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO ROCHA DE CARVALHO e MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Brumado - BA, aos 16/10/1955, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
ROCHA DE CARVALHO e de ANEDINA MARIA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleireira, nascido em Catarina - CE, aos 05/10/1967, residente em Diadema - SP, filho de BRITO DIAS DE OLIVEIRA e 
de ANTONIA MARTINS DE OLIVEIRA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CICERO ADALBERTO DA SILVA e MARIA EUNICE ALMONDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pedreiro, nascido em FLORESTA - PE, aos 28/09/1982, residente em Diadema - SP, filho de ADLABERTO JOSÉ 
DA SILVA e de MARIA FILOMENA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, copeira, nascido em 
INHUMA - PI, aos 11/03/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA DE ALMONDES e de FRANCISCA 
RAIMUNDA DE ALMONDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CÉSAR DA PENHA RIBEIRO e CAROLINA DA SILVA BARBOZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de faturamento, nascido em Diadema - SP, aos 02/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
RIBEIRO e de ADRIANA RODRIGUES  DA PENHA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
comercial, nascido em Diadema - SP, aos 22/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DORIVAL FRANCISCO 
BARBOZA e de ROSINEIDE ALMEIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KELVY SOUZA DA CUNHA e SUÉLLEN SIQUEIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente financeiro, nascido em Itagi - BA, aos 11/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CLEBER 
TAVARES DA CUNHA e de CLEONICE ALVES SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de 
vendas, nascido em Diadema - SP, aos 22/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DIONISIO ALVES e de 
VERONICE JUSTO DE SIQUEIRA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON PEDRO PRADO DA SILVA e DAYANE TRINTINI VIEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancário, nascido em Jundiai - SP, aos 22/03/1989, residente em São Paulo - SP, filho de PEDRO 
FERREIRA DA SILVA e de BENEDITA PRADO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, 
nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1993, residente em Diadema - SP, filho de PAULO VIEIRA DA SILVA e de TANIA 
APARECIDA TRINTINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX ANTÔNIO DOS SANTOS e SIDNEIDE PEREIRA DE MACÊDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, armador, nascido em MACEIÓ - AL, aos 18/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de TELMA ROSA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, domestica, nascido em BOM JESUS DA LAPA - BA, aos 
02/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL PEREIRA DE MACÊDO e de ANA DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PABLO DE OLIVEIRA MENDES e GISELE APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
orçamentista, nascido em Resplendor - MG, aos 07/10/1979, residente em Diadema - SP, filho de HELBER JOSÉ MENDES 
DA SILVA e de ARMINDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1982, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL SEVERINO DA SILVA e de EVA 
LUCIA ZEPECHOUKA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 15  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS EDUARDO LAURINDO DA ROCHA e JÉSSICA DA SILVA HABERL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar tecnico externo, nascido em Diadema - SP, aos 10/04/2000, residente em Diadema - SP, filho de 
PEDRO RIBEIRO DA ROCHA FILHO e de SANDRA APARECIDA LAURINDO DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de ROBERT 
JOSEF HABERL e de ROQUELINA SANTOS SILVA; 
 
 
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, 15 de setembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


