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Ano 29 - Nº 4623 - São Paulo, Terça- feira, 21 de julho de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE AZEVEDO SILVA e LANA NAYANE BORGES DE SALES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALEXANDRO JERONIMO DA SILVA e de FERNANDA DE ASSIS AZEVEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 31/12/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGÉRIO TADEU 
DE SALES e de VANESSA NICOLAU BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL PEREIRA DA SILVA e JENIFFER ALVES DE FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCIMAR MARTINS DA 
SILVA e de JACIARA MARIA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de cozinha, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO FREITAS e de VALDILENE ALVES DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MIKE LISTI DE JESUS e THAMIRES DA SILVA SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Atendente de restaurante, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DOUGLAS 
LISTI DE JESUS e de MARIA LUISA FELICIO DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Operadora de 
call center, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de LANDULFO FELIX DE 
SANTANA JUNIOR e de ANDREIA MARIA DA SILVA SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VÍCTOR VIEIRA SILVA e MARIA ALICE SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Jovem aprendiz, nascido em Diadema - SP, aos 01/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCINALDO 
SILVESTRE DA SILVA e de EDNALVA BATISTA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Designer de 
sobrancelhas, nascido em Diadema - SP, aos 08/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO LUIZ DA SILVA 
e de LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES e MAISA DA SILVA DEVESA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Promotor de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 16/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DA 
SILVA MARQUES e de ROSIANE DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Atendente, nascido 
em São Paulo - SP, aos 30/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO ASSUNÇÃO MACIEL DEVESA  e de 
MONICA SILVA DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO CÉSAR BONINI e SONIA HELENA DA CRUZ SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
Motorista, nascido em Votuporanga - SP, aos 23/12/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS BONINI e de 
ADELAIDE CERANTULA BONINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, Embaladora, nascido em Ponte Nova - 
MG, aos 20/06/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CESARIO DA CRUZ e de MARIA ROSA CARTARINA DA 
CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO SANTOS DE ANGELO e ANDRÉIA DE FRANÇA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 15/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDIR DE ANGELO e de 
JUSARA FERREIRA SANTOS DE ANGELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 31/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SALVIANO DE FRANÇA e de BENEDITA EDILEUZA 
SILVA DE FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELISIO APARECIDO DA SILVA SANTOS e ANDREIA INACIA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Aplicador dc  adesivos, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DJALMA DE OLIVEIRA SANTOS e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Gerente comercial, nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
DIAS DE SOUSA e de MAURA INACIO DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE BARBOSA GUEDES  e MARIANA DE SOUZA  CRUZ , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, 
produtor cinematográfico , nascido em RIO DE JANEIRO - RJ, aos 30/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LUIZ MOREIRA GUEDES  e de NAIR BARBOSA GUEDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica de 
audio , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DA 
CRUZ ROSA  e de MARIA APARECIDA DE SOUZA ROSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVAN SANTANA SANTOS e FERNANDA REIS DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Operador de máquina, nascido em Alagoinhas - BA, aos 19/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO 
CARVALHO DOS SANTOS e de IVONETE SANTANA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBEM REIS DE SANTANA e de 
VALDELICE SANTANA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VITOR CUSTODIO DA SILVA e THAINÁ MORENO DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
CARLOS BRITO DA SILVA e de EMILIA PAULA CUSTODIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 22/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS JOSÉ 
OLIVEIRA DE JESUS e de TATIANA PEREIRA MORENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADELSON CURCINO DE SOUSA e VIVIAN GONZAGA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, abastecedor, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/01/1981, residente em Diadema - SP, filho de 
SEVERINO JOSÉ CURCINO DE SOUSA e de MARIA DE FATIMA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tecnica de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/01/1982, residente em Diadema - SP, filho de 
BENEDITO GONZAGA DA CONCEIÇÃO e de MARILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO VASCONCELOS  e SAMANTA SANTOS VASCONCELOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
divorciado, op. de maquina , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de NILO 
JOSE DE VASCONCELOS e de EULALIA MARIA DE VASCONCELOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 27/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de IZALMIRO ALMEIDA SANTOS e 
de RITA DE CASSIA AMARAL SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EWERTON CARLOS CARNEIRO DE SANTANA e ERINEIDE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Pizzaiolo, nascido em Paudalho - PE, aos 03/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO ALVES CARNEIRO e de ROSILENE GOMES DE SANTANA; e a pretendente: , divorciado, Cabeleireira, nascido 
em Itabaiana - PB, aos 02/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEFA DA SILVA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTÁVIO DE OLIVEIRA COSTA e CAMILA CAVALCANTI DO NASCIMENTO DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERALDO MAGELA COSTA e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 30/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRE DIAS e 
de VILMA CAVALCANTI DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CÉLIO PEREIRA DA SILVA e VIVIANE LEMES DOS SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 13/06/1985, residente em Diadema - SP, filho de ELPIDIO VALENTIM DA SILVA e 
de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, montadora , nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CALISTO DOS SANTOS  
e de TEREZA LEMES DE MATTOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ROBERTO PEREIRA e PÂMELA ROZALINA DIAS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo , nascido em Diadema - SP, aos 04/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de DEISE PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, manicure , nascido em SOROCABA - SP, aos 16/06/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROBERTO PEDRO DIAS  e de SIMONE RUFINO BAPTISTA ;Se alguém souber de algum 
impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 
Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS ALVES DE LIMA e MARIANA SILVA DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de manutenção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 15/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RIVALDO RIBEIRO DE LIMA e de JOSINEIDE BARBOSA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 14/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ HENRIQUE DA 
COSTA e de ISNARA SALETE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e EVILY LEYLIANE CAVALCANTE DE FARIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Agente rampa e bagagem, nascido em São Paulo - SP, aos 21/06/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO DIONEL DE SOUZA e de MARIA QUITERIA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Operadora de loja, nascido em Major Izidoro - AL, aos 30/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO ALVES DE FARIAS e de EDILEUZA CAVALCANTE DE FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY CARVALHO DOS SANTOS e GEISIMARA DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motoboy, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO DOS 
SANTOS e de MIRIAM BISPO DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Cabelereira, nascido em 
Diadema - SP, aos 06/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDREA DA SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE DA SILVA e SANDI EVELLEYN DE ARAUJO GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, repositor atendente, nascido em COLÔNIA LEOPOLDINA - AL, aos 13/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ PEDRO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
cozinha, nascido em GUARUJÁ - SP, aos 22/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIDIO GOMES e de FLORA 
ARAUJO DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS  e KARINA PEREIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
vigilante , nascido em EUCLIDES DA CUNHA - BA, aos 05/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RAILDO BATISTA 
DOS SANTOS  e de MARIA VANDA JESUS OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente , 
nascido em Diadema - SP, aos 16/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANSELMO DE LIMA e de MARIA 
PEREIRA DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO TULIO DE SOUSA e JORDAIANE LIRA DE BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Funcionario Público, nascido em Uberaba - MG, aos 26/03/1971, residente em Diadema - SP, filho de ADELICIO DOMINGOS 
DE SOUSA e de RITA SILVA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, nascido 
em Eliseu Martins - PI, aos 25/01/1990, filho de RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE BRITO e de IÊDA MARIA DAS DORES 
LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDOVAL SILVINO e IÊDA MARIA DAS DORES LIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Metalurgico, nascido em Palmares - PE, aos 08/05/1973, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SILVINO FILHO e de 
MIRIAM EUFEMIA SILVINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Canto do Buriti - PI, aos 
08/10/1971, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MENEZES DE LIRA e de MARIA DAS DORES LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE APARECIDO FARIAS e DEUSZENEIDE MOREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Empresário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/02/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE FARIAS FILHO e de DIOLINDA NEUZA FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante, nascido 
em Pedra Branca - CE, aos 18/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANTONIO OLIVEIRA e de IDELZUITE 
MOREIRA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAAC DE OLIVEIRA SILVA e ALEXANDRA SILVA BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Lider de estoque, nascido em Buritizeiro - MG, aos 12/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO 
DA SILVA e de VERLANE DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Atendente, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 25/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO FERREIRA 
BEZERRA e de FRANCISCA ELIONEIDE DA SILVA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO MELO SOUSA e ELIANA FRANCISCA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO DA SILVA SOUSA 
e de FRANCISCA CISA DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente operacional, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 17/10/1985, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de MARIA DOS 
ANJOS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÉBER NESTOR ALVES e ANA PAULA GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de controle de qualidade, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 28/01/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CIRO JOSÉ ALVES e de JOSENY RODRIGUES DO CARMO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ APARECIDO 
GONÇALVES e de JOSEFA MARIA DE FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO SANTANA VILAS BOAS e THAIS PAULINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Analista de T.I, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDINEY AUGUSTO 
VILAS BOAS e de MARCIA GLEIDE MOREIRA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Educadora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/12/1996, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ARLINDO HERMINIO DA SILVA e de 
EURIDES PAULINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN SANTOS DE MENEZES e LARISSA DA SILVA PINHEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 13/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ELCIO 
ALVES DE MENEZES e de ELIANA DOS SANTOS MARGARIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSE CARLOS ALVES 
PINHEIRO e de LUCIANA DA SILVA FLOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO BEZERRA DE OLIVEIRA e ERIVÂNIA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, soldador, nascido em RECIFE - PE, aos 19/12/1977, residente em Diadema - SP, filho de NIVALDO MARIANO 
DE OLIVEIRA e de CELIA BEZERRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em CORURIPE - AL, aos 18/03/1982, residente em Diadema - SP, filho de DORGIVAL LAURINDO DOS SANTOS e de 
ANISIA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO CLEMENTINO LEITE  e MEIRE FRANÇA FERNANDES DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , viúvo, soldador , nascido em CEDRO - CE, aos 22/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAMENTINO 
LEITE VITAL  e de FRANC ISCA MARIA DO NASCIMENTO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aux. de 
produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/02/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANANIAS  PEREIRA 
FERNANDES  e de GEDALIA FRANÇA FERNANDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGELO ROBERTO PEREIRA SILVA e MÁRCIA MIRON, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/07/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GONÇALVES PEREIRA DA SILVA 
e de JOANA FRANCO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Atendente, nascido em São Paulo- SP, 
aos 02/05/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL MIRON FILHO e de FRANCISCA TELES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS e MARTA PATRICIA ALVES DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Pintor, nascido em Aracaju - SE, aos 24/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DERNIVAL 
NASCIMENTO SANTOS e de IRAILDE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Autonoma, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de IDELSON PEREIRA DA CRUZ e de JOANA 
EUDES DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAÉCIO GONÇALVES DE SOUZA e RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador quimico, nascido em BRASÍLIA DE MINAS - MG, aos 25/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LAVINA GONÇALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de injetora, nascido em 
ARAÇUAÍ - MG, aos 17/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON SOUZA GONÇALVES e de MARLENE 
MOREIRA DOS SANTOS GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LAÉCIO GONÇALVES DE SOUZA e RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador quimico, nascido em BRASÍLIA DE MINAS - MG, aos 25/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LAVINA GONÇALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de injetora, nascido em 
ARAÇUAÍ - MG, aos 17/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON SOUZA GONÇALVES e de MARLENE 
MOREIRA DOS SANTOS GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO ERNANE DA SILVA  e MARIA ANA DE SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, vigilante 
, nascido em MONTE HOREBE - PB, aos 11/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de OLEGARIO NUNES DA SILVA 
e de MARIA JUDITE FERNANDES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em BREJO SANTO 
- CE, aos 14/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO SEVERINO DE SOUSA  e de MARIA OLIVEIRA DE 
SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO SANTOS CARVALHO e ADRIANA AMANCIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Operador de máquina, nascido em Ibirapitanga - BA, aos 28/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ADONÉLIO JOSÉ 
DE CARVALHO e de JOVITA DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante de cozinha, 
nascido em Maceió - AL, aos 13/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO CARLOS PANTA DA SILVA e de 
ROSINEIDE AMANCIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RÉGIS ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS e STÉFFANE DA SILVA VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, op. de máquina, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de 
EUVALDO FERREIRA DOS SANTOS e de GIRCÉLIA ROSA DOS SANTOS RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, assistente comercial, nascido em Diadema - SP, aos 01/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ CLEONILSO VIEIRA e de JOSINETE PEREIRA DA SILVA VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ AILTON RODRIGUES DA SILVA e FRANCISCA ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autonomo, nascido em Pilar - AL, aos 09/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e de MARIA PETRUCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Do 
lar, nascido em Fortaleza - CE, aos 28/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCA TEIXEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ PAVÃO DA SILVA e ANA PAULA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
consultor de TI, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ALVARO SCHORN DA 
SILVA e de WILMA PAVÃO SCHORN DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de compras, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 09/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO OLIVEIRA e de MARIA 
APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  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, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO RANIELE SANTOS OLIVEIRA e LARISSA SOARES ROSSI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Metalúrgico , nascido em Petrolina - PE, aos 21/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEHOSTO 
OLIVEIRA SILVA e de MARIA DALVINA SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Professora, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS NOVIKOVAS 
ROSSI e de SANDRA SOARES PEREIRA ROSSI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ DANTAS GUEIRO e EDVÂNIA MARQUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pedreiro, nascido em SALOÁ - PE, aos 13/01/1975, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL GUEIRO 
SOBRINHO e de CREUZA HENRIQUE DANTAS GUEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cuidadora, 
nascido em BOM JESUS DA LAPA - BA, aos 04/12/1979, residente em Diadema - SP, filho de ELZUITA MARIA MARQUES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO MARCOS DA SILVA  e ROSILENE GOMES DE SANTANA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, pedreiro , nascido em PAUDALHO - PE, aos 21/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ROCHA 
DA SILVA  e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza , nascido em 
PAUDALHO -CE , aos 15/11/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ DE SANTANA  e de JOSEFA GOMES 
DE SANTANA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO GERALDO SOARES  e NELMA DIAS NOGUEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
fundidor , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/11/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANDRO SOARES BISPO 
e de MARIA EMILIA SOARES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 20/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de NELZIRES MIGUEL NOGUEIRA  e de VALDECY DIAS NOGUEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DE SOUSA MEDEIROS e MIRIAM LIMA TOSTES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Aposentado, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1969, residente em Diadema - SP, filho de JOSE ALVES DE MEDEIROS 
e de DARCI DE SOUSA MEDEIROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Professora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 28/08/1972, residente em Diadema - SP, filho de ONOFRE ROCHA TOSTES e de LOURDES MARIA LIMA 
TOSTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVAN FERRARI MARQUES e CLAUDIA MORETO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SILVA MARQUES e 
de DAGMA APARECIDA FERRARI MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista contabil, 
nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 26/03/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL PEDRO DA SILVA e de 
LEONILDE MORETO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY APARECIDO MARTINS DO NASCIMENTO e ANDRÉIA DIAS OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, bombeiro civil, nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SHIRLEY MARCIA MARTINS DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, advogada , nascido em 
Diadema - SP, aos 04/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER OLIVEIRA e de PEDRA FRANCISCA MARIA 
DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO PEREIRA e BRUNA NASCIMENTO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 31/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de VIVIANE DANIELA PEREIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/10/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR e de SANDRA NASCIMENTO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILVAN LEITE DE SA e FERNANDA FERREIRA PINTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Motorista, nascido em Santo André - SP, aos 28/11/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de GILDETE LEITE SA e de 
LAZARA DE SA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 07/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ARGEMIRO PINTO e de JOELICE FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS e DENISE ESTEVAM ALBUQUERQUE , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de sistemas , nascido em DIADEMA - SP, aos 08/02/1982, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEBASTIÃO LAURENTINO DOS SANTOS e de DURVALINA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileiraa , solteiro, secretária , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/07/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de BASILIO JOSÉ DE ALBUQUERQUE  e de FRANCISCA ESTEVAM ALBUQUERQUE ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIANS TEIXEIRA MARTINS SILVA e IVONETE MATOS CARDOSO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, decorador, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOELITO 
MARTINS SILVA e de MARINALVA TEIXEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 11/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO CARDOSO e de MARIA DE 
LOURDES MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL MARCOS e LAUANA VITÓRIA MAURICIO PINTO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 11/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de VANIA MARIA 
MARCOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Atendente de loja, nascido em Diadema - SP, aos 09/09/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL PINTO DA SILVA FILHO e de CLAUDIANA MAURICIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SANTOS DE SOUZA e TÁBATA COELHO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 29/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO SANTOS DE 
SOUZA e de ANDREA MARIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 11/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e de CELIA REGINA NUNES 
COELHO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MARIA DA SILVA GARCIA  e TEREZA SILVA GOMES , sendo o pretendente:  nacionalidade portuguesa , divorciado, 
ajudante de cozinha , nascido em PORTUGAL , aos 27/12/1966, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GARCIA  e 
de MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, doméstica , nascido em BOQUIRA 
- BA, aos 18/04/1966, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO FERREIRA GOMES  e de LUZIA ROSA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO DE ALTAIR ROMEIRO JUNIOR e ROBERTA JOANES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, instrutor de curso profissionalizante, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/10/1981, 
residente em Diadema - SP, filho de PAULO DE ALTAIR ROMEIRO e de LENICE GENI DA ROCHA ROMEIRO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, educadora social, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/03/1983, residente em 
Diadema - SP, filho de OSVALDO DE OLIVEIRA e de SÔNIA APARECIDA JOANES SABINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 21 de julho  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS MENEZES DA SILVA e TATIANE DOURADO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Faxineiro, nascido em Lagoa do Ouro - PE, aos 20/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL JULIO DA SILVA e de LINDAURA FRANCISCA DE MENEZES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Professora, nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON FRANCISCO DOS 
SANTOS e de JANETE MARIA DOURADO; 
 
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, 21 de julho  de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


