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Ano 29 - Nº 4635 - São Paulo, Terça- feira, 18 de agosto de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE CARLOS TEIXEIRA e VIVIANE APARECIDA DA MOTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
chefe de serviços, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/04/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de WELLINGTON 
TEIXEIRA e de MARIZILDA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteira, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 20/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de VITOR CESARIO DA MOTA e de ELIDIA FERRARI DA MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MIQUÉIAS SANTANA DOS SANTOS e KEROLLAINE DOS SANTOS CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, instrutor, nascido em WENCESLAU GUIMARÃES - BA, aos 02/07/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDVALDO ROMÃO DOS SANTOS e de HILDA SOUZA SANTANA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS DE CARVALHO e de JULIA FONSECA DOS SANTOS CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE PARANHOS MARTINS e THALITA MOREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDIR MARTINS e de IZABEL CRISTINA PEREIRA PARANHOS MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 01/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLEBER 
DOS SANTOS e de MARILENE MOREIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOIZEIS DE MORAIS BARROS e CAROLINE SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
orçamentista, nascido em FORTALEZA - CE, aos 19/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO NOGUEIRA 
BARROS e de MARIA JANETE DE MORAIS ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
departamento pessoal, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de ROGERIO PAULINO 
DA SILVA e de ELIENE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO DANTE SASSO e FABIÉLLEN SOUZA PIMENTEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JAMIL 
DANTE SASSO e de SANDRA REGINA FELIX SASSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 16/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FLAVIANO DE JESUS PIMENTEL e de 
LUCIA MARIA SANTANA DE SOUZA PIMENTEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ERICK SATURNINO DA SILVA e CLEITIANE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motoboy, nascido em Joaquim Nabuco - PE, aos 31/08/1999, residente em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO 
SATURNINO DA SILVA e de IZABEL CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Frentista, 
nascido em Palmares - PE, aos 01/07/1995, residente em Diadema - SP, filho de AMARO DOMINGOS DA SILVA e de MARIA 
DE LOURDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO DOS SANTOS BENEVENUTE e VALMORA BENEDITA BARBOZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de maquina, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE MARIA BENEVENUTE e de THEREZINHA DOS SANTOS BENEVENUTE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, do lar, nascido em BOQUIRA - BA, aos 19/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERREIRA 
BARBOZA e de BENEDITA BARBOZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDMILSON APARECIDO DE SOUZA e LETÍCIA ARAUJO EDUARDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, coletor, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/1984, residente em Diadema - SP, filho de FIGENIO PAULO DE 
SOUZA e de MARIA MEIRA GONSALES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Caçapava - SP, aos 29/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MISSIAS EDUARDO e de ANTONIA DA 
SILVA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE DOS SANTOS e ROSANGELA APARECIDA CRISPIM, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITA 
ALBINA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 07/11/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ONOFRE ALVES CRISPIM e de IDOMENA GUALBERTO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAUÊ RODRIGUES DOS SANTOS e JEMIMA DAMASCENA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/04/2000, residente em DIadema - SP, filho de CICERO PEREIRA 
DOS SANTOS e de GILDESIA RODRIGUES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em LAURO DE FREITAS - BA, aos 17/03/2001, residente em Diadema - SP, filho de GILCELIO SANTOS DE 
OLIVEIRA e de GILVÂNIA NASCIMENTO DAMASCENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO CEZAR DONATO e ADILA CIBELE MARTINS DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO 
ALVES DONATO e de CRISTIANE CEZAR DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de AGNALDO MARTINS DA 
COSTA e de MARIA JOSE MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARLOS CABRAL DOS SANTOS e DANIELA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Mecanico, nascido em Diadema - SP, aos 24/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO CABRAL DOS 
SANTOS e de ADELIA RODRIGUES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade Brasileira, solteiro, Garçonete, nascido 
em São Paulo - SP, aos 27/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO COUTO  e FRANCINI PIRES PIMENTEL , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/08/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PAULO JORGE DE CARVALHO COUTO  e de ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, agente comunitário social , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/10/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARCOS TADEU PIRES PIMENTEL  e de DENISE CORDEIRO DE OLIVEIRA PIMENTEL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON SANTOS SILVA TORRES e YANKA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
açougueiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GENILDO SILVA TORRES 
e de ANA BELA DOS SANTOS SILVA TORRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERREIRA SANTOS e de 
CRISTIANE MAIA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA e BRENDA FELIPPE MACHADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecanico de manutenção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA e de GERALDA VIEIRA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em DIADEMA - SP, aos 18/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO DOMINGOS 
MACHADO e de ESTER PEREIRA FELIPPE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE SIMÕES VIANA e DÁLETE SILVA LOUREIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina, nascido em Itabuna - BA, aos 24/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LAILSON JOSÉ 
SANTOS VIANA e de CRISPINIANA SIMÕES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido 
em São Paulo - SP, aos 26/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JEAN TENORIO LOUREIRO e de PATRICIA 
FLORINDO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DOS SANTOS e RAQUEL SOARES MAXIMO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON CARVALHO DOS 
SANTOS e de MARIA IRENI DE FATIMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 14/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ MAXIMO e de MARIA 
APARECIDA SOARES MAXIMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO FERREIRA e JAQUELINE DA SILVA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Tatuador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1992, residente em Diadema - SP, filho de AURIO FERREIRA e de ANA MARIA 
SANTANA DE SOUZA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar operacional, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES e de NELSIMAR DA 
SILVA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO WALTER TEIXEIRA ARAUJO e MAYARA DAIANE PEREIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comerciante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/01/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
WALTER ARAUJO e de MARIA GORETE TEIXEIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/03/1989, residente em Diadema - SP, filho de ROBSON OLIVEIRA 
SANTOS e de MARIA ROSA PEREIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL SANTOS SILVA e VICTÓRIA CAROLLINE GONÇALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROBERTO DA SILVA e de CECILIA DOS SANTOS GOIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 23/05/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DA SILVA e de ANDRÉA 
MAGDA GONÇALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO GABRIEL EVANGELISTA SANTOS e KAREN CRISTINA FREITAS DE DEUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, serralheiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
EVANGELISTA SANTOS e de FABIANA REGINA EVANGELISTA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonoma, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL 
SEBASTIÃO DE DEUS e de ZULEIDE DANTAS DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGINALDO TELES NOVAES e SHIRLEY LIMA DE MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
reparador de maquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JESUINO 
TEIXEIRA DE NOVAIS e de LUZIA APARECIDA TELES NOVAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de recursos humanos, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de IZAIAS 
LOPES DE MIRANDA e de MARIA ELENI DE LIMA MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON MARINHO DE OLIVEIRA e JOSIANA DE JESUS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de EURIDES 
RODRIGUES DE OLIVEIRA e de JOANA MARINHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em BARREIRAS - BA, aos 18/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO TEIXEIRA DA SILVA e de 
RITA CIRIACO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE ACELINO FERREIRA BASTOS e ISABELLE CRISTINA PALEARI LEAL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em SOUSA - PB, aos 20/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO FERREIRA NETO e de MARIA DE LOURDES ACELINO BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, confeiteira, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALEXANDRE LEAL e de ELIZANE REGINA PALEARI LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO DIATCHUK JUNIOR  e JÉSSIKA PAULA DE ARRUDA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, fotografo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
DIATCHUK  e de NEUSA MORAES DA SILVA DIATCHUK; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, vendedora , 
nascido em PAULISTANA - PI, aos 21/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDUARDO DA SILVA  e de 
MARIA DA PAZ DE ARRUDA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM NOBRE DO NASCIMENTO  e AMANDA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista residencial, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 22/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
RENATO NOBRE DO NASCIMENTO e de GISNEIDE RODRIGUES PEREIRA DO NASCIMENTO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, atendente , nascido em Diadema - SP, aos 20/08/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de ATANAEL DE JESUS SILVA e de CINTIA DE SOUZA MENEZES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAIMUNDO JOSE FIGUEIRÊDO FILHO e ZILENE DE JESUS GOMES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em ARARI - MA, aos 11/07/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO JOSÉ FIGUEIRÊDO e de MARIA ERICEIRA FIGUEIRÊDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em ARARI - MA, aos 14/11/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO ANTONIO PEREIRA e de 
RAIMUNDA GOMES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDECY ALMEIDA CHAVES JUNIOR e JACQUELINE LOPES SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, consultor de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDECY ALMEIDA CHAVES e de FRANCISCA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
HENRIQUE SILVA LIMA e de JOSEFA LOPES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AMAURI JOSÉ DE ARAUJO e CAROLINE PAMELLA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GILMAR JOSÉ DE 
ARAUJO e de IVALDA FERREIRA SENA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 27/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MIGUEL DA SILVA e de ILMA 
JOAQUIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO DOS SANTOS ALVES e GEANE DE OLIVEIRA CARIRI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 

técnico em radiologia, nascido em Iguaí - BA, aos 07/03/1988, residente em Diadema - SP, filho de EDSON FRANCISCO 

ALVES e de ELIZABETE SANTANA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista chefe, 

nascido em Itapetinga - BA, aos 17/11/1994, residente em Diadema - SP, filho de VANDERLEI DOS SANTOS CARIRI e de 

CLEONICE ROSA DE OLIVEIRA; 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA e ARIANA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 17/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
TEIXEIRA DA SILVA NETO e de ROSELI OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALUIZIO DA SILVA 
e de MARIA DOLORES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIONISIO FERREIRA DA SILVA  e MARIA SUZANA ARAUJO ROSÁRIO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, aposentado , nascido em AQUIDAUANA - MT, aos 07/05/1955, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
FERREIRA DA SILVA e de AMELIA VALERA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido 
em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, aos 26/02/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de GENOBALDO OLIVEIRA 
ROSÁRIO  e de MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROSÁRIO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO DA SILVA TEOBALDO e SILVANA PEREIRA FIGUEIREDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
TEOBALDO FILHO e de TEREZINHA DA SILVA TEOBALDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO QUEIROGA DE FIGUEIREDO e de ANA CANDIDA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VIEIRA DA SILVA e ROSIMEIRE DE FRANÇA LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
faxineiro, nascido em CRATEÚS - CE, aos 16/01/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA 
e de BALBINA SOARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em CRATEÚS - CE, 
aos 24/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL VIEIRA LOPES e de MARIA DO SOCORRO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN DE OLIVEIRA VIEIRA e SHARA BEATRIZ PIRES IZAIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de produção, nascido em Santo André - SP, aos 30/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JERSON 
VIEIRA e de MARIA SILENE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Telemarketing, nascido em 
Ouro preto - MG, aos 08/08/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de DANILO IZAIAS e de ANA CRISITNA DE PAIVA 
PIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI LEITE LIMA e SABRINA VIEIRA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, zelador, nascido 
em Santa Luz - BA, aos 20/06/1997, residente em Diadema - SP, filho de GENILDA LEITE LIMA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 21/06/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
CESARIO DOS SANTOS SOARES e de LUCIMAR VIEIRA DIOLINDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS e YASMIM GOMES DE ALENCAR , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, balconista , nascido em Diadema - SP, aos 25/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MAGSON MARQUES 
DOS SANTOS e de SANDRA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de produção , nascido 
em IRECE - BA, aos 28/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS VALÉRIO CUNHA DE ALENCAR  e de 
JOSEFA INACIO GOMES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELVIS SOUZA TORRES e BEATRIZ DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Montador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JURACI ALVES TORRES e de ELIANA 
SOUZA DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, Bancária, nascido em Diadema - SP, aos 09/12/1998, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO e de ROSIMEIRE CRISTINA DE CARVALHO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI SILVA RODRIGUES SOUSA e THAUANY CRISTINA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estoquista, nascido em Diadema - SP, aos 07/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSINALDO 
RODRIGUES SOUSA e de KEILA REGINA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Guarulhos - SP, aos 26/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO PEREIRA e de ALANA 
CRISTINA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONI DE SOUZA SOARES e YARA GONÇALVES LIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de SALVANDI SILVA 
SOARES e de MARINALVA AMARAL DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, aux. administrativo, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 28/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAIR JOSÉ GOMES LIRA  e de 
JOCILENE GONÇALVES LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERREIRA GÓES e ANDRÉA DOMINGAS DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Serralheiro, nascido em Aurelino Leal - BA, aos 03/11/1984, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO GÓES 
e de AUREA REGINA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Cozinheira, nascido em Jeremoabo - 
BA, aos 05/05/1991, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL ANTONIO DE SANTANA e de DOMINGAS DALVA DE 
SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ILVAN ALVES DE SOUZA e ROSILDA OLIVEIRA LÔLA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Paratinga - BA, aos 20/06/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ILDÁSIO ALVES DE SOUZA e de 
TEREZINHA SENHORA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Palmeira dos 
Índios - AL, aos 03/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON ANTERO LÔLA e de MARIA ELZA OLIVEIRA 
LÔLA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NOILTON JESUS DA SILVA e ADENIA SILVA NOBERTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
abastecedor de máquinas , nascido em Mirangaba - BA, aos 05/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL 
JANUARIO SILVA e de ANA CÂNDIDA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, operadora de 
maquina, nascido em PENEDO - AL, aos 09/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ADENIL NOBERTO FILHO  e de 
MARIA BETÂNIA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENIS IAN MENDES e ALESSANDRA FRANÇA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista 
de contratos, nascido em São Paulo - SP, aos 02/02/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO CORDEIRO MENDES 
e de APARECIDA DE FATIMA MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Pedagoga, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 11/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO MOURA DA SILVA e de AURELINA 
FERREIRA FRANÇA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO MARCELINO DA SILVA e ANDRIELLE LUZIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, metalúrgico, nascido em Diadema - SP, aos 24/10/1983, residente em Diadema - SP, filho de EUCLIDES 
AMANCIO DA SILVA e de VALDETE MARCELINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Curitiba - PR, aos 29/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA DE FATIMA FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON GONÇALVES e LAURA FABIANA FELICIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisor logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de DULCE HELENA 
GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de pós venda, nascido em São Paulo - SP, aos 
01/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES FELICIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA e ADRIANA SANTOS FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Mecânico Industrial, nascido em Boa Nova - BA, aos 26/04/1983, residente em Diadema - SP, filho de PAULINO FERREIRA 
DE SOUZA e de MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista, 
nascido em Alagoinhas - BA, aos 18/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BELMIRO FERREIRA e de 
CLEONICE DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS NASCIMENTO SANTOS  e AMILIA SILVA FERREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
ajudante  , nascido em BARREIRINHAS - MA, aos 22/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS MENDES 
SANTOS  e de ELIZAMAR OLIVEIRA NASCIMENTO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar , nascido em 
BARREIRINHAS - MA, aos 29/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS PEREIRA FERREIRA  e de MARIA 
INÊS RIBEIRO SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE RONDINELE FERREIRA DE ANDRADE e ÉVELYN ALESSANDRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, empresário autonômo, nascido em Icó - CE, aos 04/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE FRANCISCO FERREIRA e de MARIA LUZANIRA SOARES DE ANDRADE FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Analista de ouvidoria, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 14/10/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA e de MARIA LUCIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO SANTOS DA SILVA e CAROLINA TOLEDO CAVALCANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, químico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS NUNES 
DA SILVA e de MARIA SENHORA SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO SILVA 
CAVALCANTE e de LUCIA PEREIRA DE TOLEDO CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
STEVE CRUZ DE SOUZA  e SHEILA DE ARAUJO LIMA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, porteiro, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 29/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA  e 
de ANA LUCIA CRUZ ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux.administrativo, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 02/12/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON DE ARAUJO LIMA e de GERALDA MATEUS LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UZIEL JOSÉ RODRIGUES e KEILA DE JESUS ANUNCIAÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 13/08/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FROZINO 
RODRIGUES e de MARIA JOSÉ RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Santanópolis - BA, aos 17/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de MANOELITO DE JESUS ANUNCIAÇÃO e de 
ROSÁLIA DE JESUS ANUNCIAÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ODÉLIO JOSÉ DE ALMEIDA e MARISA FERREIRA DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Instrutor, nascido em Rio do Pires - BA, aos 14/12/1964, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ BRANDÃO DE ALMEIDA 
e de ODETE DOMINGUES BARBOSA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Vigilante, nascido 
em São Paulo - SP, aos 21/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO FRANCISCO DE ASSIS e de 
GERALDA FERREIRA DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE SOUSA MOURA e JOSIANE DE OLIVEIRA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador de empresas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/06/1986, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CREMILDA SOUSA MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Surubim - 
PE, aos 08/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO DA SILVA BARBOSA e de EDILEUZA PAULINA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROSENILDO PAULO DA SILVA e MARINA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, prensista, nascido em Batateira,Belem de Maria - PE, aos 08/04/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO CANDIDO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de saúde bucal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/10/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ALVES DA SILVA e de ZILDA MARTA DUARTE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN BARBOSA DE LIMA e REBECA BEZERRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/07/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BARBOSA DE LIMA e de GISONETE 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de Departamento Financeiro, nascido em 
Diadema - SP, aos 26/07/1999, residente em Diadema - SP, filho de ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA e de PATRÍCIA 
BEZERRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON DA SILVA SOUSA e DAYANE CRISTINA GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Matalúrgico, nascido em Diadema - SP, aos 20/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDENOR 
FRANCALINO DE SOUSA e de MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Diarista, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIA HELENA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON JESUS DA SILVA e PÂMELA BEATRIZ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1986, residente em Diadema, filho de LUIZ MACHADO DA SILVA 
e de ANELITA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de serviços gerais, nascido 
em Diadema - SP, aos 12/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de LUZINETE DOS SANTOS; 
 
 
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, 18 de agosto  de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


