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Ano 30 - Nº 4671- São Paulo, Terça- feira,  17 de novembro de 2020 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WELLINGTON e MARIA CLENIA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido 
em Jati - CE, aos 16/07/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de EPITACIO PEREIRA GOMES e de MARIA ALDENORA 
DE JESUS GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Jati - CE, aos 03/12/1963, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARLINDO DOS SANTOS e de JUDITE GOMES VIDAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERALDO DE MAGALHÃES PEREIRA e ELAINE CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Contagem - MG, aos 02/03/1965, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO HONORATO PEREIRA e de EFIGENIA CIRILA DE MAGALHÃES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, nascido em Batalha - AL, aos 30/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO VALENTIM DE MIRANDA e de GILEUZA FERREIRA DE MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERSON ANDRADE CLEMENTINO e LILIANE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 13/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ GONZAGA CLEMENTINO 
e de EUVANICE ANDRADE SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
14/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDITE MARIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UELSON NERY DA SILVA e RUTE CLÉA DA SILVA BAIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, meio 
oficial operador de radial, nascido em Salinas - MG, aos 01/10/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RIBEIRO DA 
SILVA e de MARIA CARDOSO RIBEIRO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Serra 
do Navio - AP, aos 08/07/1976, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL FERREIRA BAIA e de RAIMUNDA DA SILVA 
BAIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAQUE DOS SANTOS ROCHA e ANNE ÉVELLYN FRANÇA LACERDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOARES 
ROCHA e de ELZENI MARIA DOS SANTOS ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 03/07/1997, residente em SÃO PAULO - SP, filho de PAULO NETO LACERDA SANTOS e de CLEUDIA 
FERREIRA DE FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO FERREIRA SILVA e BETÂNIA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ELMIRO FREIRE DA SILVA 
e de MARIA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, turismóloga, nascido em Maceió - AL, 
aos 11/09/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO DA SILVA e de MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VINÍCIUS FREITAS DAMASCENA e MÁRCIA ALVES QUIRINO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de caixa, nascido em ESTÂNCIA - SE, aos 04/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
JOÃO EDSON NASCIMENTO DAMASCENA e de MARIA DA GUIA SOARES DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administradora, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
RAIMUNDO QUIRINO RODRIGUES e de MARTA ALVES RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BERNARDO TAKASE JAKOBI e PATRICIA APARECIDA DE ASSIS INOUE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de RUDOLF JAKOBI e 
de MONALISA TAKASE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em Anápolis - GO, aos 
18/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAO INOUE e de JANDIRA DE ASSIS INOUE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HAMILTON DOS SANTOS e LUCIANE REGINA TEREZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
de carga e descarga, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE 
FÁTIMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileirfa, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 16/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA REGINA TEREZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VALTER DA SILVA GOMES e VALÉRIA BEZERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, lider de produção, nascido em Diadema - SP, aos 17/04/1983, residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO 
PEDRO GOMES e de MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 23/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de VALQUIMAR 
BEZERRA DA SILVA e de FRANCISCA ELIETE DANTAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO DE JESUS DA SILVA e MARIA BETANIA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/10/1982, residente em Diadema - SP, filho de HILDEBRANDO 
LOPES DA SILVA e de BASILIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Carrapateira - PB, aos 29/06/1978, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL SOARES 
LEITE e de MARIA DE LOURDES SOARES CORREIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO e MILENA TOMAZ DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, instalador, nascido em Anadia - AL, aos 01/01/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VICENTE DO 
NASCIMENTO e de SALETE MARIA SANTOS DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de NOEMIA TOMAZ DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE DE FREITAS e SUELI APARECIDA FORTUNATA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 12/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LEONARDO FREITAS e de NATIVIDADE DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 29/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ELEUTERIO CARDOSO DE ARAUJO 
e de BENEDITA FORTUNATA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON DE JESUS NASCIMENTO e VITÓRIA MONIQUE ARAUJO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 17/05/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ VIEIRA 
NASCIMENTO e de JOSEFA MARIA DE JESUS NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora cobrança, nascido em Diadema - SP, aos 16/07/1999, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO VALMI DE 
SOUSA e de ANA LÚCIA ARAÚJO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ SOUZA TEIXEIRA DA SILVA e FABIANA REGINA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 22/07/1984, residente em Diadema - SP, filho de LAUDICIO 
TEIXEIRA DA SILVA e de NARNI SOUZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
microempreendedora, nascido em Diadema - SP, aos 11/09/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ BARBOSA DO 
NASCIMENTO e de BENEDITA CATARINA DO NASCIMENTO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO LUIZ PEREIRA e SOLANGE APARECIDA DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LUIZ PEREIRA e 
de EDIUZA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, controladora de acesso, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ QUERINO DE ASSIS e de MARTA 
MENDES DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JANDERSON EMILIO ISIDORIO ALVES e VIVIAN GOMES BERNARDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 21/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de VERA 
LÚCIA MACIEL DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
31/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON LÚCIO BERNARDES e de LUCY GOMES DE AGUIAR 
BERNARDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO AMORIM SILVA e JOSEANE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Santo André - SP, aos 30/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de GILDEONI CAPISTRANO DOS SANTOS 
SILVA e de MARIA DO CARMO AMORIM SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de logística, 
nascido em Palmares - PE, aos 22/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO FABRÍCIO DA SILVA e de MIRIAN 
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 novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR e THAINÁ ALMEIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 16/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de VALDIR 
RODRIGUES DOS SANTOS e de CLEONICE APARECIDA GONZAGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 05/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de ALTEMIRO FERREIRA DOS SANTOS 
e de LUCIENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DHION KÊNNEDY SILVA ALMEIDA e BIANCA DA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Itapetinga - BA, aos 19/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GÓIS ALMEIDA e de 
JACIONE SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
12/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO SILVA COSTA e de ADRIANA DA SILVA 
CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAIAS DE JESUS FLORENCIO DE SOUZA e KESSIA KEREN ALVES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DALCIO 
VALADARES DE SOUZA e de IZABEL VITOR FLORENCIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMARIO SILVA DE 
OLIVEIRA e de NEIDE ALVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO LIMA ALVES e FRANCIELLY SANTOS TONETO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de logística, nascido em Santo André - SP, aos 12/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO ALVES 
e de EVA DE FARIA LIMA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em 
Diadema - SP, aos 05/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANGELO TONETO e de ZENAIDE OLIVEIRA 
SANTOS TONETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS CARMO DA CUNHA e MICAELLE BEZERRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVANDO PEREIRA 
DA CUNHA e de NEUSA MOREIRA DO CARMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Iracema - CE, aos 25/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA SANTANA e de 
MARGARIDA BEZERRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ IRANILSON CUSTÓDIO DA SILVA e THAIANE MOTA DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, supervisor operacional, nascido em Serra Caiada - RN, aos 10/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA e de MARIA NAZARÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM DOMICIANO DA 
COSTA NETO e de MARIA SALÉTE MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PEDRO DA SILVA PRADO e MAELY GARCIA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
contabilista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de HÉLIO 
GOUVEA PRADO e de PAULA FERNANDA DA SILVA PRADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgiã 
dentista, nascido em Diadema - SP, aos 23/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MESSIAS JANUARIO DOS 
SANTOS e de MÁRCIA CRISTINA GARCIA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE PEREIRA e VANESSA MARIA DE FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 17/03/1986, residente em Diadema - SP, filho de EUDALIA PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, costureira, nascido em São Paulo - SP, aos 09/04/1981, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de OSVALDO COSTA DE FREITAS e de CLEUZA MARIA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS BONONI DE OLIVEIRA SANTOS e YASMIN LUIZA DE CASTRO FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1977, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS DOS SANTOS e de LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jornalista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/03/1997, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO NONATO FONSECA e de 
TEREZINHA LUIZA DE CASTRO FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO PRATA MIGUEL e JOELMA RITA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
químico, nascido em Registro - SP, aos 01/07/1981, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ANTUNES MIGUEL e de 
CELIA PRATA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, representante comercial, nascido em Souto Soares - 
BA, aos 04/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS e de JOSEFA RITA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO HENRIQUE DA SILVA e PAULA DE ARAÚJO MOUZINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de produção, nascido em Diadema - SP, aos 29/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de PAULO 
VIEIRA DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
recursos humanos, nascido em Diadema - SP, aos 01/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO LINDOLFO 
MOUZINHO e de IRACILDA DE ARAÚJO LINDOLFO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID HENRIQUE DE AGUIAR GONÇALVES e GABRIELA RODRIGUES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Foz do Iguaçu - PR, aos 28/01/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DEMILSON GONÇALVES e de SOLANGE DE FATIMA AGUIAR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 21/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LAURENTINO DA SILVA PEREIRA 
e de MARILDE CONCEIÇÄO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ROBERTO MARINHO e ANGELA MARIA AFONSO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
bueirista, nascido em Diadema - SP, aos 11/10/1972, residente em Diadema - SP, filho de XISTO MARINHO e de CARMINDA 
BALBINA QUERINO MARINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
13/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de AGOSTINHO AFONSO e de MARIA DOS ANJOS DOS REIS AFONSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO CARVALHO DA SILVA e ALINE PAULA PESSOA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1983, residente em Diadema - SP, filho de ADAUTO CORREIA e de 
VERA LUCIA MACHADO DE CARVALHO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido 
em Santo André - SP, aos 10/06/1982, residente em Santo André - SP, filho de LIRIO JESUS PESSOA e de NEIDE MARIA 
PESSOA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO FRANCISCO XAVIER e DALVA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Pintor, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO XAVIER e de 
CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente: , solteiro, Do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 07/08/1970, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DAVID PEREIRA DA SILVA e de HERCULANA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO OLIVEIRA ALVES MENEZES e BIANCA BITARÃES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motoboy, nascido em Diadema - SP, aos 29/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
SANTA CRUZ ALVES DE MENEZES e de MARIA DA GLORIA SANTANA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 28/10/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA DA PAZ BITARÃES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO RICARTE PEREIRA e VANILDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
borracheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA 
UCHOA e de RAIMUNDA PAES RICARTE PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, diarista, nascido 
em Lins - SP, aos 29/05/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMAR DOS SANTOS e de VICENTINA CUPPA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURO BENATTI ALCARDE e EDJANE SANTOS DE MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Ferramenteiro, nascido em Diadema - SP, aos 07/09/1972, residente em Diadema - SP, filho de MIGUEL ALCARDE e de 
MARIA APPARECIDA BENATTI ALCARDE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em 
Diadema - SP, aos 30/07/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MENDES DE MOURA e de JANDACI SANTOS 
DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANATALINO DOS SANTOS MOREIRA JÚNIOR e CLEONICE DAS GRAÇAS HONORATO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 19/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANATALINO DOS SANTOS MOREIRA e de SONIA REGINA MENDES RIBEIRO MOREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo junior, nascido em São Paulo - SP, aos 05/07/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADÃO DELFINO HONORATO e de ARINA DAS GRAÇAS HONORATO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDER DE SOUSA LISKE e DÉBORA DE OLIVEIRA GOMES BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 18/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO LISKE e de OSMARINA VIANA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Educadora, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/05/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ GOMES BATISTA e de MARIA 
GOMES DE OLIVEIRA ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN GONÇALVES DO NASCIMENTO e JAMILLE CLÉCIA NASCIMENTO ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de controle de qualidade, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/06/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de FRANCISCO GERALDO DO NASCIMENTO e de EDI GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Guanambi - BA, aos 08/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
FAUSTINO RODRIGUES ROCHA e de IZABETE COSTA NASCIMENTO ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO HENRIQUE LOPES e SIDILEIDE ROZENDO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENO 
BERNARDO LOPES e de MARIA DE LOURDES LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, aos 15/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO ROZENDO DA 
SILVA e de SEVERINA JUSTINO NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON DENIS COSTA EUSTACHIO e JOSILENE CELESTINO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Ajudante de remontador, nascido em Diadema - SP, aos 10/10/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
VALTER EUSTACHIO e de MARIA CLENICE COSTA EUSTACHIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotora de vendas, nascido em Caruaru - PE, aos 08/06/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CELESTINO DA 
SILVA e de MARIA LUCIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALLAN DE ARAUJO LIRA e SARA SILVA PIRES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 11/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVANIO DELMIRO LIRA e de ANDREIA 
MENDES DE ARAUJO LIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE DA SILVA PIRES e de EDINEA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LOURIVAL INÁCIO DA SILVA e MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pintor, nascido em Gravatá - PE, aos 13/03/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULINO INÁCIO DA 
SILVA e de JOANA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Recife - PE, 
aos 28/05/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO FERREIRA DE LIMA e de ADALGISA BASILIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO DE JESUS COUTO e DAIANE MOREIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Ajudante de pedreiro, nascido em Jequié - BA, aos 30/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de EULÍCO 
PEREIRA COUTO e de DILZA MARIA DE JESUS COUTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS DE ALMEIDA e de 
MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYCON TADEU PRADO MELQUIADES DA SILVA e ARIANE MOULAZ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, coordenador de T.I., nascido em São Paulo - SP, aos 01/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCO ANTONIO TADEU DA SILVA e de ISABEL CRISTINA PRADO MELQUIADES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de vendas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/07/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA e de LENI MARIA MOULAZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WANDESON WESLEY DE ARAUJO e ANDRESSA GONÇALVES DE FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Sócio Educador, nascido em Cajazeiras - PB, aos 14/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
DO SOCORRO DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar Administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 21/03/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JUSCELINO CANDIDO DE FARIAS e de FRANCISCA 
GONÇALVES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME JOSÉ DA CONCEIÇÃO e NARA DA SILVA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
meio of. de montagem, nascido em Santa Quitéria do Maranhão - MA, aos 03/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ AURELIANO DA CONCEIÇÃO e de MARIA ERINALDA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santa Quitéria do Maranhão - MA, aos 10/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BERNARDO CANDEIRA DE ARAUJO e de GILMARA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS NOGUEIRA COLEN e LUANA CRISTINA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de assistência técnica, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 28/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FERNANDO NOGUEIRA COLEN e de MARIA LUCIA COLEN; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de marketing, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
LEONARDO DE SOUZA e de JEDIANE TEIXEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS LIMA DE PINHO e GLEICY ELLEN DAL POSSO ALBINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 19/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO DE 
PINHO e de MICHELLE BARBOSA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 26/01/2001, residente em SÃO PAULO - SP, filho de PAULO ROBERTO ALBINO JUNIOR e de REGIANE 
DAL POSSO ALBINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 17  de novembro de 2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO ALVES FELIX e PRISCILA CRISTINA APARECIDA SANTIAGO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
ALVES FELIX; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR ALVES SANTIAGO e de NEIDE APARECIDA FERNANDES; 
 
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 novembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


