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Ano 29 - Nº 4570 - São Paulo, Terça- feira, 17 de março de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIEL EDVALDO DA SILVA e MARIZETE DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxilair administrativo, nascido em PAUDALHO - PE, aos 18/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO JOSÉ 
DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em IPIRÁ 
- BA, aos 18/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de IZABEL DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO MIGUEL CELESTINO DA CUNHA e ANA LUIZA DO NASCIMENTO ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estoquista, nascido em DIADEMA/SP, aos 05/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
VALDERI ALVES DA CUNHA e de MARIA DO CARMO CELESTINO DA CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em TERESINA - PI, aos 03/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA SILVA 
ARAUJO e de KEHRGISVALDA DA SILVA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAYVISON DE SANTANA e AMANDA DOS SANTOS COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EGUINALDO JOSÉ DE 
SANTANA e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 30/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE MARIA DA COSTA e de DALILA 
BATISTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ GONÇALVES e ÉRICA DE SANTANA MENDES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, controlador de acesso, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARIA RAIMUNDA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de vendas, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/04/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON TADEU DE SOUZA e de LOURDES DE 
SANTANA MENDES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ORLANDO RODRIGUES DA CRUZ e BRUNA CRISTINE FELICIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em BURITI DOS LOPES - PI, aos 11/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
LIARTH DA CRUZ e de LUZIA RODRIGUES DE PAIVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 19/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de ELAINE CRISTINA FELICIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS ARAMIS DE LIMA POWELL RIBEIRO e LETÍCIA MARINHO SANTIAGO DAS CHAGAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 14/11/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ROBERTO POWELL ROSSITER RIBEIRO e de FATIMA APARECIDA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 16/09/1999, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FABIO SANTIAGO DAS CHAGAS e de JOELENI MARINHO DAS CHAGAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADELINO DINIZ LIMA e MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em CÍCERO DANTAS - BA, aos 15/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LOURIVALTO DANTAS LIMA e de ADENILZA DINIZ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
costureira, nascido em CÍCERO DANTAS - BA, aos 29/05/1986, residente em SÃO PAULO - SP, filho de XEALTO PASSOS 
ALVES DA SILVA e de MARIA NEUZA EVANGELISTA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO ANTONIO CARDOZO JÚNIOR e FERNANDA ROSA TRINDADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, publicitário, nascido em SOROCABA - SP, aos 03/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO 
CARDOZO e de GENICE DE LURDES ALVES LOTÉRIO CARDOZO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
economista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDELEIS PEDRO 
TRINDADE e de ROSELI CLARA ROSA TRINDADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DÁCIO GUIMARÃES FILHO e CINTIA MARQUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ferramenteiro, nascido em SENADOR POMPEU - CE, aos 26/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DÁCIO GUIMARÃES e de MARIA GRACÍLIA QUINTO GUIMARÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 31/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES 
DOS SANTOS e de ANA MARIA MARQUES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO LAGOS ROA e JENIFFER SIQUEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIME OSVALDO LAGOS 
ROA e de IVANA DE FATIMA SOUZA ROA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 05/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS e de KATIA CRISTINA 
SIQUEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FULVIO SOARES DE CAMPOS e MARILENE TIBURCIO MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de balancim, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO DE 
CAMPOS e de VALÉRIA SOARES DE CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 17/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM MOURA e de MARIA APARECIDA TIBURCIO 
MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO SANTOS DE JESUS e JAQUELINE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, 
nascido em Alagoinhas - BA, aos 24/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO SANTOS DE JESUS 
e de RAIMUNDA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, diarista, nascido em VIGIA - PA, 
aos 29/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉMERSON MOREIRA ALVES e THAMIRES GOMES NOGUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Santo André - SP, aos 27/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO SATURNINO 
ALVES FILHO e de IRANEIDE MOREIRA DA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 26/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIS NOGUEIRA 
e de EDILZIVÂNIA GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHEL ANDERSON DA SILVA e SUÉLLEN SAMARA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de infra junior, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 27/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ALVES 
DA SILVA e de JOSEFA DE NEUZA VIEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em DISTRITO DE XEXÉU, ÁGUA PRETA - PE, aos 05/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECI 
JOSÉ BARBOSA e de GENI MARIA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL LIMA DUARTE e BRUNA ALVES SANTOS ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO PEREIRA DUARTE e de SANDRA REGINA LIMA DUARTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar adminstrativo III, nascido em BARRA DO ROCHA - BA, aos 25/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROBSON RENÊ OLIVEIRA ROCHA e de ALESSANDRA ALVES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA e SANDRA CRISTINA DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Alagoa Grande - PB, aos 18/10/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GALDINO 
DA SILVA e de REGINA GALDINO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em 
ARARUNA - PR, aos 20/11/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS DE ANDRADE e de GENI ROSA DE 
ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SÉRGIO PAINHO DOS SANTOS e MARIA JANETE DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em BARRA - BA, aos 16/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DOS 
SANTOS e de IONICE PAINHO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR, aos 05/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO OSNI DO NASCIMENTO 
e de WALDEMIRA MACHADO DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NOEL JOSÉ CORDEIRO ALVES DOS REIS e YONE SILVA DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de NOÉ JOSÉ DOS REIS 
e de ROSALINA PINHEIRO CORDEIRO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 19/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RENATO ALMEIDA DE MOURA e de GILVANA 
DANTAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ FERREIRA BRITO e GIVANEIDE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
soldador, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO FERNANDES DE BRITO 
e de LINDINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 15/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de MARIA JULIA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON OLIVEIRA LIMA e MICHELLE GONÇALVES DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manutencista, nascido em MACAÚBAS - BA, aos 22/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de NATAL BISPO 
DE LIMA e de ROSALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 27/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR JOSÉ DO NASCIMENTO e de MARIA 
DAS DORES GONÇALVES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIANO MARTINS DA COSTA e LUANDA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, educador físico, nascido em Governador Valadares - MG, aos 26/06/1981, residente em Diadema - SP, filho de 
LOURIVAL FERREIRA DA COSTA e de LENY MARTINS DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 23/03/1984, residente em Diadema - SP, filho de AILTON CICERO DA SILVA e de 
ODETE FERREIRA NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDOVAL MOREIRA DOS SANTOS e JUSSILENE DE NOVAIS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, serralheiro, nascido em SANTA CRUZ DA VITÓRIA - BA, aos 05/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO MATIAS DOS SANTOS e de CARMELITA LELES MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
diarista, nascido em ITORORÓ - BA, aos 08/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de LEÔNES LADEIA SILVA e de 
JUSSIELMA MIRANDA DE NOVAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOZART LUIZ PRADO e ELICANIDIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, grafico, aos 
02/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ZILDA PRADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em GRÃO MOGOL - MG, aos 03/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DA SILVA e de 
TERCILIA PESTANA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS AVELINO e CAMILA FREITAS MIGUEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, controlador de acesso, nascido em Abreu e Lima - PE, aos 28/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de 
AMARO JOSÉ AVELINO FILHO e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/03/1982, residente em SÃO PAULO - SP, filho de CELSO SANTOS 
MIGUEL e de MARIA APARECIDA DE FREITAS THEODORO MIGUEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE FERREIRA LIMA e ELISANGELA SILVA SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
carteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ARGEMIRO PEREIRA LIMA 
e de CATARINA APARECIDA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contabilista, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 08/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SILVA SANTANA e de ODETE ALBINA SILVA 
SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA LIMA e BEATRIZ ANGELICA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em informatica, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 04/12/2000, residente em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, filho de MARCO ANTONIO DA ROSA LIMA e de PAULA REGINA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/07/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADÃO CARLOS DA SILVA e de RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO CAMARGO e BRUNA DE LIMA GENTIL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro 
civil, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de EFIGENIO BASTOS CAMARGO e 
de ANA MARTA CAMARGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 16/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GUILHERME GENTIL e de MARIA PEDRINA DE LIMA GENTIL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVANDRO MARCOS GUIMARÃES SANTOS e ANGÉLICA SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/04/1979, residente em SÃO PAULO - SP, filho 
de DURVAL ROSA DOS SANTOS e de MARIA DOS ANJOS GUIMARÃES SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de saúde bucal, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/01/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de ÉRICA APARECIDA DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ DE SOUSA SANTOS e DAYANE VAZ PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
retificador, nascido em Diadema - SP, aos 10/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de GERASMO DE SOUSA SANTOS 
e de GRACINA MARIA DE SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL APARECIDO PEREIRA e de 
MARLUCE AMELIA DA COSTA VAZ PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
INGESSON DE SOUSA BARBOSA e GLEICIANE NEVES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO EVANILDO 
SILVA BARBOSA e de EDITE DE ALMEIDA FRANCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de 
enfermagem, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 04/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO 
FERREIRA DAS NEVES e de MARINALVA LIMA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO CAMARGO DOS SANTOS e PALOMA CAROLINE CARVALHO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnologo em logistica, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 28/09/1984, residente em Diadema - 
SP, filho de HOTAMIRIO RODRIGUES DOS SANTOS e de DIRCE CAMARGO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1987, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO NILTON SILVA e de ROSIMAR CARVALHO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABRÍCIO DE OLIVEIRA e FERNANDA APARECIDA DE JESUS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente de processos, nascido em São José dos Campos - SP, aos 28/05/1982, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCIANO DE OLIVEIRA e de LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de comércio exterior, nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSE FRANCISCO 
PEREIRA e de CARMELITA LORENA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURÍCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e GENILDA ETELVINA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em FEIRA NOVA - PE, aos 22/09/1962, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTÔNIO JOÃO DE OLIVEIRA e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de cozinha industrial, nascido em POMBOS - PE, aos 10/12/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIZ 
DO NASCIMENTO e de  ETELVINA HERCÍLIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDEMIR CORDON RODRIGUES e JAQUELINE LUIZA DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado,  motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 23/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO RODRIGUES 
e de ELISABETE CORDON; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALVES DA CRUZ e de GENI MARIA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE MORAES SANTOS e VICTÓRIA VIEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON CESAR SILVA SANTOS 
e de SANDRA MARA SOUZA DE MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em 
Diadema - SP, aos 21/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO VIEIRA DA SILVA e de CRISTINA DA SILVA 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON KLEBER DE OLIVEIRA VICENTE e MILENE DA SILVA BOA-MORTE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico eletrotécnico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL VICENTE e de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA VICENTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar administrativo, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 29/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de AILBER BOA 
MORTE BARRETO e de ANA DEIA DA SILVA BOA MORTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ENALDO DA SILVA e ROSANGELA BENEDITO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de máquina, nascido em Canindé de São Francisco - SE, aos 13/07/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Santana do Ipanema - AL, aos 14/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BENEDITO 
DOS SANTOS e de MARIA MERCÊDES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERONALDO SANDES LIMA e MARIA LICILENE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante de expedição, nascido em OLHO D'ÁGUA - AL, aos 22/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ERNESTO 
FERNANDES LIMA e de MARLEIDE SANDES LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em OLHO D'ÁGUA - AL, aos 16/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BENEDITO DOS 
SANTOS e de MARIA MERCE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS GILVAN FERREIRA SANTOS e LYDIANE BALDEZ SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Luís - MA, aos 10/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE RIBAMAR 
SANTOS e de MARIA DEUSA FERREIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, 
nascido em São Luís - MA, aos 12/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CILEIDA MARIA BALDEZ SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JARIO REGINALDO GUIMARÃES e CRISTINA TERESINHA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pedreiro, nascido em Cachoeira dos Índios - PB, aos 15/05/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO JOAQUIM GUIMARÃES e de EDITE MARQUES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Recife - PE, aos 25/11/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO ANTONIO DA 
SILVA e de TERESINHA JOSEFA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSIVAL ANTONIO DA SILVA JUNIOR e MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pizzaiolo, nascido em BREJO DA MADRE DE DEUS - PE, aos 18/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSIVAL ANTONIO DA SILVA e de SIDNALVA DA SILVA LUNA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em LIMOEIRO - PE, aos 05/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE ALVES DA SILVA e de 
LUZIA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEORGE SIQUEIRA DA SILVA e ROZIVÂNIA GOMES DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de calhas, nascido em Caruaru - PE, aos 13/08/1986, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
ARCOLINO DA SILVA e de MARIA ANITA SIQUEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, costureira, 
nascido em Jatauba-PE, aos 05/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ GOMES DE OLIVEIRA  e de HELENA 
GOMES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSIMARIO GUILHERME ASSUNÇÃO DUARTE e EDIANE COELHO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, divorciado, comerciante, nascido em Panelas - PE, aos 18/08/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
GUILHERME DUARTE e de ELIZA ASSUNÇÃO DUARTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, 
nascido em Jequié - BA, aos 02/02/1980, residente em Diadema - SP, filho de EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e de 
LIDIA COELHO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR SOUSA MARTINS e EVELYN COSTA TORRES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
campo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de OROALDO 
FERNANDES MARTINS e de MARIA BERNADETE DE SOUSA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de RH, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 15/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO 
DE OLIVEIRA TORRES e de VERA LUCIA GERMANO COSTA TORRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDREI DE ALMEIDA GOMES e GRAZIELA OLIVEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
securitário, nascido em São Paulo - SP, aos 18/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO GOMES e de 
APARECIDA MARIA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Securitária, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 28/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AMÉRICO DA SILVA e de MARIA 
LUCIA OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FELIPE LAO SACCOMAN BAULHOUTH e DANIELLE CAMPOS GESUALDI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIZ 
MARAVIESKI BAULHOUTH e de SYLENE ORTEGA SACCOMAN BAULHOUTH; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 17/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARMINE 
GESUALDI e de AURELUCE CAPATTO DE SOUSA CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDERSON ZEFERINO DA SILVA e PATRICIA VIEIRA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 17/12/1995, residente em Diadema - SP, filho de SIDNEY DA SILVA e de POLIANA 
VANESSA ZEFERINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1989, 
residente em Diadema - SP, filho de PEDRO LUIS DE LIMA e de ILDACIR DE CARVALHO VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NILSON SILVA VIANA e RENILDES SANTOS DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fresador, 
nascido em CANAVIEIRAS - BA, aos 17/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de SECONDINO JOSÉ VIANA e de 
NATALIA DA SILVA VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em ITABUNA - BA, aos 
16/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO LEOBALDO DE JESUS e de ODÍLIA MARIA SANTOS DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN DA SILVA MIGUEL e VEICA ZAMIELLY COSTA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de CNC, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 08/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
DE OLIVEIRA MIGUEL e de ILMA OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Picos - PI, aos 06/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDIRSON BEZERRA DA 
SILVA e de MARLENE MARIA DE FRANÇA COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONY REMESON DE SOUSA AMARO e SIMÔNE OLINDINA DE COUTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Juazeiro do Norte - CE, aos 14/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
AMARO e de JOSEFA JÚLIA DE SOUSA AMARO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido 
em São Paulo - SP, aos 24/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO FELICIANO DE COUTO e de 
MARGARIDA OLINDINA DE COUTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE SOUSA NUCCI e ANDREIA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vigilante, nascido em Diadema - SP, aos 29/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CESAR NUCCI e de MARIA 
DO SOCORRO NUCCI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administtrativa, nascido em São Paulo 
- SP, aos 22/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de NEUZA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17 de março de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERNANE CEZARIO DE LIMA e SILVANEIDE ALVES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG, aos 15/01/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ELBER 
CEZARIO DE LIMA e de MARIETA PINTO DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, 
nascido em SERRA TALHADA - PE, aos 22/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA 
e de MARIA DOLORES ALVES DE SOUZA; 
 
 
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, 17 de março de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


