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Ano 30 - Nº 4660 - São Paulo, Terça- feira, 20 de outubro de 2020 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADAIR JOSÉ PIRES e SOLANGE DURVALINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido 
em Ubá - MG, aos 08/08/1977, residente em Diadema - SP, filho de LINDAR PIRES e de MARIA MARTINS PIRES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1975, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSE DURVALINO e de MARIA DAS DORES DURVALINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO SANTOS MENDES e FLÁVIA DOS SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 18/09/1998, residente em São Paulo - SP, filho de CARLOS ROBERTO 
MENDES e de ELIZABETE DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIMILSON SAMPAIO PEREIRA e de MARILENE 
DOS SANTOS MACENA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEAN CARLOS ARAUJO BATISTA e DEBORA ROSSIO CÁRDENAS GARCIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO BATISTA FILHO e de CLEONICE DE ARAUJO BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 10/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JUAN PABLO 
CÁRDENAS GARCIA e de DULCINETE LINS DE OLIVEIRA GARCIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLON ALVES DA SILVA  e FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aux. expedição , nascido em DIADEMA - SP, aos 24/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WILSON ALVES 
DA SILVA  e de MARIA NAZARETH GONÇALVES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, op. de 
caixa , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ESAEL DA COSTA  e de 
ANGELA BRASIL DE OLIVEIRA COSTA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILSON CONSTANTINO  e MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
divorciado, autônomo , nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACYR RUSSO 
CONSTANTINO  e de ENEDINA DE FATIMA VILLARES CONSTANTINO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cabeleireira , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/12/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
BENTO DE ALMEIDA e de MARIA DIVA ALVES DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO e ANA CAROLINA DA SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Campo Limpo Paulista - SP, aos 02/10/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de EDMILSON DA COSTA COELHO e de VALDENICE RODRIGUES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 24/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
RODRIGUES DE SOUSA FILHO e de ANA RUTE BARROS DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA e HELAINE RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 09/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
ALMEIDA DE OLIVEIRA e de MARIA DE FATIMA MARINHO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Assis Chateaubriand - PR, aos 12/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO 
DA SILVA e de MARIA DALVA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINALDO MAGALHÃES SILVA e CRISTINA PEREIRA NOVAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/10/1986, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
JOSE COELHO DA SILVA e de ELIZETE ALVES DE MAGALHÃES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de GESOLINO JOSÉ NOVAES e de 
FRANCISCA JOVENTINO PEREIRA NOVAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DOS SANTOS GARCIA e ROBERTA SIERVI CABRAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
examinador de trânsito, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/03/1978, residente em Diadema - SP, filho de 
MELCHIOR GARCIA PARRA e de MARIA REGINA DOS SANTOS GARCIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
técnica contábil, nascido em Diadema - SP, aos 29/06/1976, residente em Suzano - SP, filho de SEBASTIÃO LEMES SIERVI 
e de MARIA LUIZA GOMES SIERVI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO FERREIRA e KAREN REGINA CUSTODIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de AERCIO FLAVIO 
FERREIRA e de NILCE APARECIDA ESTREMEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Santo André - SP, aos 13/07/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS CUSTODIO e de VERGINIA 
MOREIRA CUSTODIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ JÁRLIO DANTAS DE LIRA e FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Antenor Navarro - PB, aos 01/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FARIAS 
DE LIRA e de MARIA DO SOCORRO DANTAS DE LIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Brasília - DF, aos 26/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de GERMINO MARTINS DOS SANTOS e de EUZA 
PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLERISTON BRITO DA SILVA e PÂMELA FERRAZ MAGELA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em Várzea Nova - BA, aos 06/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL SANTOS 
DA SILVA e de MARIA SIMPLÍCIA BARBOSA BRITO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
secretaria, nascido em Diadema - SP, aos 24/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO MAGELA PINTO e 
de ANDREIA LIMA FERRAZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EFRAIM PEREIRA DOS SANTOS e BEATRIZ CAROLINA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em São Miguel dos Campos - AL, aos 15/03/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS e de IZAILDA LUIZA DE MOURA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, atendente , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/06/1996, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSIVAL LUCENA DA SILVA  e de IARA DE JESUS SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO MARTINS DOS SANTOS e THALITA BARRETO FAJARDO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, engenheiro civil , nascido em Diadema - SP, aos 18/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO 
MARTINS DOS SANTOS e de ZENAIDE BATISTA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, micro 
pigmentadora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER RIBEIRO 
FAJARDO  e de JUSELMA TEIXEIRA BARRETO FAJARDO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL VIEIRA DE FREITAS e GABRIELLY ROCHA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 25/02/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ GENIVALDO DE FREITAS 
e de SOLANGE EUZEBIA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
23/07/2000, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ERIALDO DA SILVA e de MARIA ROBERTA DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO FERNANDES e MEIRE ERONILDES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1984, residente em Diadema - SP, filho de MARIA APARECIDA FERNANDES TRIZI; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 23/04/1979, 
residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM JOSE DA SILVA e de ERONILDES DOMICIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE MIGLIORINI SILVA e JAQUELINE SOUZA BERTELLI NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, nascido em Santa Isabel - SP, aos 10/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI LUIZ 
DA SILVA e de GENY CONCEIÇÃO MIGLIORINI DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTONIO BERTELLI NUNES e 
de ANA CLEIDE APRIGIO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEDSON DA SILVA RIBEIRO e LUCIMAR MORAES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
metalúrgico, nascido em Maceió - AL, aos 03/10/1976, residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO ALVES RIBEIRO e 
de HELENICE MARIA DA SILVA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Diadema - SP, aos 03/05/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ALTIVO DA SILVA e de MANOELINA MORAES 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDIR MANOEL DO NASCIMENTO FILHO e EVA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, azuleijista, nascido em Canavieiras - BA, aos 16/04/1973, residente em São Paulo - SP, filho de VALDIR MANOEL 
DO NASCIMENTO e de MARIA D´AJUDA BARBOSA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Santo Antonio do Jacinto - MG, aos 02/03/1979, residente em Diadema - SP, filho de ANACISIO JORGE DA 
SILVA e de ANAILDE PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEOVANNE LOPES DE JESUS e AMANDA CRISTINA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1998, residente em São Paulo - SP, filho de ANTONIO SANTOS DE JESUS 
e de MARIA DO CEU LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em Diadema - SP, aos 
20/04/1995, residente em Diadema - SP, filho de EDNALDO DAMIAO DA SILVA e de MARIA GRACIENE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELTON FERREIRA DA SILVA e VANUZA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
garçom, nascido em Presidente Dutra - BA, aos 09/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCENY RODRIGUES 
DA SILVA e de LENI FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Ibititá - 
BA, aos 08/05/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de EUFRÁSIO BENICIO DOS SANTOS e de FELISBELA SOUZA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CHRISTOHER HOPE AGBOMA e ALESSANDRA TACIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade nigeriana, solteiro, 
autônomo, nascido em Benin-City, aos 14/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de AUGUSTINE AGBOMA e de 
PHILOMINA AGBOMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA MARIA TACIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SILVA RAMOS e ÉGON CARLOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, visual em 
merchandesing, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de INALDO JOSE RAMOS 
e de ELZA PINHO DA SILVA RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultor, nascido em SÃO 
CAETANO DO SUL - SP, aos 14/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS DA SILVA e de MARIA 
EMILIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS DE SOUZA DE JESUS e FLÁVIA DE PAULA LISBÔA RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, retificador, nascido em Diadema - SP, aos 03/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMANDO 
COSTA DE JESUS e de WANDA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 29/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO TADEU BRAGA e de NOEMI DE PAULA LISBOA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO LIRA VASCONCELOS e TAMIRES PRATES MARCHINI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/12/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ BEZERRA 
DE VASCONCELOS e de MARIA JOSE DE LIRA VASCONCELOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Campinas - SP, aos 08/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de VAGNER MARCHINI e de VALDIVINA 
PRATES REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS SOUSA SANTOS e MICHELLE FERREIRA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cortador 
de frios, nascido em Diadema - SP, aos 01/02/1998, residente em Diadema - SP, filho de CUSTODIO MADALENO DOS 
SANTOS e de EDINILZA DE SOUSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 07/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de CLEONICE FERREIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NILTON GUILHEM JUNIOR e YASMIM CHYRLENE DE ALMEIDA MACIEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, programador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/01/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
NILTON GUILHEM e de ROSANA PARDUCCI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Uberlândia - MG, aos 08/05/1996, residente em Uberlândia - MG, filho de CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA e de MARCIA 
LUIZA MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARLEUDO DE ALENCAR SILVA e FIAMA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em JUCÁS - CE, aos 21/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DA 
SILVA e de IDAMAR DE ALENCAR SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 11/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARLENE SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS TADEU LUIZ e ANGELA BERATO PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, frentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de VALKIRIA ROSA LUIZ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, siregrafista, nascido em Diadema - SP, aos 02/11/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDIR RODRIGUES PEREIRA e de MARIA NILZA BERATO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL SANTOS PEREIRA DE CARVALHO e NICOLY ZILDA FARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, serralheiro, nascido em Mauá - SP, aos 24/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
GERALDO PEREIRA DE CARVALHO e de ROSANGELA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Mauá - SP, aos 22/10/2000, residente em Diadema - SP, filho de ADRIANO BEZERRA DO NASCIMENTO 
e de PATRICIA DOMINGUES DE FARIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE SOUZA BRITO e STÉPHANIE MANGUEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de AMILTON JOAQUIM 
BRITO e de VIDALIA DE SOUZA MEDRADO BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 28/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DA SILVA e de EDNEIA DE 
JESUS MANGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY EDUARDO CASAGRANDE e BEATRIZ DOS SANTOS GIMENEZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador logistico, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON 
ROBERTO CASAGRANDE e de ROSANA MARIA DE OLIVEIRA CASAGRANDE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
AMAURI AROCA GIMENEZ e de MARIA NEIVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDMILSON SPINOLA DE SOUZA e SARA SANTOS NASCIMENTO TEODORO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de máquina, nascido em Santo André - SP, aos 30/11/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e de CLEONICE SPINOLA DE SENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de classe, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/12/1999, residente em Diadema - SP, filho de ALEX 
BENTO TEODORO e de SILVANA SANTOS DO NASCIMENTO TEODORO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
COSME ROGÉRIO DA SILVA e TANIA MARIA CONDE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, polidor, 
nascido em Diadema - SP, aos 24/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE LOURDES DA SILVA 
VENERANDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Barbacena - MG, aos 21/05/1971, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ARGENTINO TURQUETE CONDE e de MARIA EUGENIA TURQUETE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DE AMORIM VIEIRA e JAKLINE FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedor, nascido em Ubá - MG, aos 30/12/1986, residente em Santo André - SP, filho de GERALDO GOMES 
VIEIRA e de GIRLENE PIRES DE AMORIM VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, copeira hospitalar, 
nascido em Malhada - BA, aos 09/02/1988, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL VILAS BOAS FERREIRA e de 
NOELIA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIOVANNI BAPTISTA DEPOLLI DE LIMA e ALINE CRISTINA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/08/1993, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, filho de LUIZ FRANCISCO DE LIMA e de SHEILA MARIA DEPOLLI DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, colorista, nascido em Diadema - SP, aos 06/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL LIMA e de 
NEUSA DE LIMA BRAZÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOCELINO ALVES DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Ajudante geral, nascido em Colorado - PR, aos 19/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANILDO ALVES DOS SANTOS e de ROSA INÁCIO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Ajudante geral, nascido em Brejo da Madre De Deus - PE, aos 11/12/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de GUSTAVO 
BARROS DA SILVA e de ELENA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER NAILSON DOS SANTOS PEREIRA e THUANE THÂMILES ARAUJO FAUSTINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, separado, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/02/1992, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOÃO BATISTA PEREIRA e de NAZIRA MARIA DOS SANTOS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de BLAISER DA SILVA FAUSTINO e de ALESSANDRA CERQUEIRA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO SOUZA DA SILVA e NIVANILDA DE JESUS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, nascido em Diadema - SP, aos 22/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAURI SOUZA DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Ituberá - BA, aos 06/10/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS e de MATILDES DE JESUS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE ANANIAS ABREU DE SOUSA e ANDREZA CAVALCANTI DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Motorista, nascido em Pentecoste - CE, aos 19/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
MARCELO DE SOUSA e de ANTONIA ABREU DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de 
limpeza, nascido em Maceió - AL, aos 27/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de VANILDO PROCOPIO DOS 
SANTOS e de ANA MARIA CAVALCANTE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIAN ALVES DA CRUZ e MONIQUE EMELI DA SILVA ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, retificador CNC, nascido em Alfenas - MG, aos 11/02/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de CESAR ALVES 
DOS SANTOS e de ELAINE CRISTINA DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 08/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA e de 
GISELE DA SILVA ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS SOUZA SILVA e MARIA DENISE VALE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, compositor, nascido em Inhambupe - BA, aos 26/05/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REIS DA 
SILVA e de JOSEFA SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empreendedora, nascido em 
Fortaleza - CE, aos 28/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO GERALDO VERISSIMO DOS SANTOS 
e de JOANA TOMÉ DO VALE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTÔNIO OLIVARDO SILVA e MARLI RODRIGUES DA MATA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Ajudante, nascido em Bela Cruz - CE, aos 26/06/1964, residente em Diadema - SP, filho de MARIA BIBIANA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/08/1978, residente em Diadema - 
SP, filho de JACINTO RODRIGUES DA MATA e de MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES DA MATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS ANDRADE DE SOUZA e RAQUEL NASCIMENTO DINIZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO XAVIER 
DE SOUZA e de FRANCISCA LEÔNIA DE ANDRADE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
contábil, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO JACÓ DINIZ e de 
GEOVANIA DO NASCIMENTO DINIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS PIRES SARDI DUTRA e BIANCA OROSCO BORGES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ROBERTO SARDI 
DUTRA e de MARCIA PIRES DUTRA; e a pretendente:  nacionalidade brasisleira, solteiro, auxiliar de saúde bucal, nascido 
em Diadema - SP, aos 19/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER ALVES BORGES e de SILVIA CASSIA 
OROSCO BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ DO NASCIMENTO e FABIANA SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/05/1979, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL VENTURA DO 
NASCIMENTO FILHO e de DIRCE DE MOURA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de vendas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/04/1988, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MARTINS DOS 
SANTOS e de IRANILDA ACELINA DA SILVA; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema- SP, 20  de outubro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


