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Ano 30 - Nº 4648 - São Paulo, Terça- feira,  de setembro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KALLEB SABINO ARANTES e ESTER CORRÊA PASCON, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tec. 
manut. eletrônica, nascido em São Paulo - SP, aos 13/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RILDO ARANTES e de 
EDIMÉIA SABINO DE LIMA ARANTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de enfermagem, nascido em 
São Caetano do Sul - SP, aos 06/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO PASCON e de MARIA 
AUXILIADORA CORRÊA DINIZ PASCON; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS VINICIUS SPOSITO e CAMILA BORGES FIGUEREDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coord da cadeia de suprimentos, nascido em Diadema - SP, aos 15/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON 
ROBERTO SPÓSITO e de SONIA MARIA DA SILVA SPÓSITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MESSIAS BORGES 
FIGUEREDO e de EDIONE CARLOS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL NUNES DE LIMA e MARIA APARECIDA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em SERRINHA - RN, aos 12/04/1952, residente em DIADEMA - SP, filho de BENTO NUNES DE LIMA 
e de DELFINA CLAUDINA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentada, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 30/12/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM VICENTE DE SOUZA e de APARECIDA DE OLIVEIRA 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO OLAVO SILVA e MARINA GOMES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, nascido em Crateús - CE, aos 18/06/1981, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL ALVES DA SILVA 
e de ANA BEZERRA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op. de caixa, nascido em Crateús - 
CE, aos 19/06/1974, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO MARCELINO DE OLIVEIRA e de FRANCISCA 
GOMES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADI GOMES DA SILVA e ZENAIDE ALINE DE ARAUJO SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de acabamento, nascido em São Paulo - SP, aos 01/12/1982, residente em Diadema - SP, filho de 
OZELMA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de vendas, nascido em São Paulo 
- SP, aos 26/02/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSE SOARES DA SILVA e de MARIA LEIDA DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO DA SILVA CAVALCANTE e JOSENICE MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pizzaiolo, nascido em ÁGUA BRANCA - AL, aos 03/12/1980, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
CORREIA CAVALCANTE e de ANTÔNIA DA SILVA CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em PAULO AFONSO - BA, aos 18/08/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO DIONIZIO DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DA SILVA SATURNINO e SAMARA RODRIGUES DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 15/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÄO BATISTA 
SATURNINO NETO e de MARIA GELVANIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora , 
nascido em Diadema - SP, aos 24/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA e de SARA 
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO DE OLIVEIRA BACELAR SOBRINHO e ZULEIDE RODRIGUES DE MIRANDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em TERESINA - PI, aos 23/11/1962, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DANIEL DE OLIVEIRA BACELAR e de MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA BACELAR; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em ALTOS - PI, aos 22/02/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL MIRANDA DA SILVA e de MARIA NATIVIDADE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO VICTOR DE LIMA FERNANDES e MILENA DE LIMA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 28/07/1995, residente em Diadema - SP, filho de SIDNEY FERNANDES e de 
MARIA EDINALVA DE LIMA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em 
Diadema - SP, aos 11/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de BETANIO ERCILIO DA SILVA e de CLAUDIA BETANIA 
DE LIMA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA  e RAFAELA TENORIO EVANGELISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, técnico de ti, nascido em TIMBAUBA - PE , aos 02/03/1994, residente em Eldorado - SP, filho de MANOEL 
VERISSIMO DA SILVA  e de MARIA DE LOURDES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, gerente 
de marketing , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA TENORIO 
EVANGELISTA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN ROBERTO DA SILVA e AMANDA GOUVEIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de NERIVALDO NATALICIO DA 
SILVA e de MARGARIDA CORREIA ROBERTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro civil, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 04/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMISIO CARDOSO DA SILVA e de ROSANE 
GOUVEIA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON CARLOS SATURNINO e PÂMELLA CRISTINE BERNARDES ARINA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, frentista, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DO 
NAZARÉ SATURNINO e de ELIANA MARIA BRAZ SATURNINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO ARINA e de ZELINA 
BERNARDES ARINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR SANTOS AMARILHO e JUCELMA FERREIRA PINHEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tecnico de informatica, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 04/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDOMIRO 
DE BRUM AMARILHO e de SOLANGE DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 04/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL LIMA PEREIRA e de VERA 
LUCIA FERREIRA PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI SACOMANI BEGANSKAS e PRICILA COQUEIRO BERNARDINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de custos e orçamentos, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 09/01/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO BEGANSKAS e de VANIA SACOMANI BEGANSKAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista contabil, nascido em CAMPINAS - SP, aos 10/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BENEDITO BERNARDINO FILHO e de VALDETH COQUEIRO BERNARDINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DA SILVA DO CARMO e FERNANDA BISPO CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motoboy, nascido em MAUÁ - SP, aos 13/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de DEODATO DO CARMO e de ROSELI 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/03/2002, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DA CUNHA e de MARIANA BISPO AGUIAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DARLEY DE SOUZA SILVA  e FERNANDA STEPHANIE DA SILVA CRUZ , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, analista técnico, nascido em PESQUEIRA - PE, aos 03/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDEMIR 
BEZERRA DA SILVA e de JOSEFA DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de sac , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/04/1999, residente em São Paulo - SP, filho de ROGERIO JARDIM CRUZ  e de 
MARILUCIA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OLYNTHO OLIVEIRA PEREIRA e LORRAINE SOPHIA KO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em ITABUNA - BA, aos 29/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUÍS 
LIMA PEREIRA e de LAURENÍ DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade chinesa, solteiro, estudante, nascido 
em HONG KONG - CHINA, aos 16/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CHI LEONG KO e de SAU WAI NG; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR AUGUSTO CARVALHO SILVA e LETÍCIA SOUZA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de testes, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO UMBERTO DA SILVA e de LEONOR MARIA ARTILHEIRO DE CARVALHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de recursos humanos, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/02/2000, residente em 
Diadema - SP, filho de JAIME CARDOSO DE ARAUJO e de VALDELUCIA DE SOUZA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE DA SILVA e ANDRIELY LIMA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
logistica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
SERGIO DA SILVA e de ANTONIA ROZIMAR DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LIMA PEREIRA e de ANDREIA 
MARIA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NIVALDO DE ABREU BARBOSA e MONALÉIA DA SILVA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade Brasileiro, 
solteiro, pedreiro, nascido em CAXIAS - MA, aos 29/11/1987, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MATOS DA 
COSTA BARBOSA e de LUCIMAR DE ABREU BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em BURITI BRAVO - MA, aos 16/07/1983, residente em DIadema - SP, filho de FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO e de 
DULCIMAR DA SILVA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDEMIR DOMINGOS DA SILVA  e ELIZEUDA ALEXANDRE DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, divorciado, op. de maquina, nascido em JOAQUIM NABUCO - PE, aos 31/08/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
AMARO DOMINGOS DA SILVA  e de MARIA DE LOURDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
do lar , nascido em MACAIBA - RN, aos 13/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO ALEXANDRE DA 
SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
UDRIEL SOARES VICENTE e NAYARA DE OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de ROMILDO VICENTE e de 
MARLENE TEIXEIRA SOARES VICENTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em 
Diadema - SP, aos 14/07/2002, residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO ANTONIO DA SILVA e de CLAUDIA MARIA 
DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS LOPES GOMES e GABRIELE DE MEDEIROS FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de contas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CLOVIS GOMES 
PEREIRA e de MARIA CRISTINA LOPES SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
financeiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO 
NEI DOS PASSOS FERREIRA e de EDILUCIA ROSANA DE MEDEIROS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ALEX DOS SANTOS GONÇALVES e ADRIANA ALVES FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em automação industrial, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/10/1981, residente em 
Diadema - SP, filho de DORIVAL GONÇALVES e de MARIA BEATRIZ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/03/1987, residente em Diadema - SP, filho 
de LEVI ALVES FERREIRA e de MARIA OLIMPIA DA SILVA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON RAMOS MACHADO e ELISÂNGELA LISBOA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em Diadema - SP, aos 31/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON DE SOUZA MACHADO 
e de MARGARETE RAMOS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 25/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONEL RESENDE SILVA e de ZELIA 
CANDIDA DE LISBOA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO MOTA VILA NOVA e VANESSA ROSA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/12/1986, residente em Osasco - SP, filho de ELZA MOTA VILA 
NOVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1992, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TENORIO DA SILVA e de CLEONICE ROSA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ GONZAGA LIMA DE BRITO e RENATA RILMA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregado, nascido em Pedra Branca - CE, aos 02/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA 
DE BRITO e de MARIA DEUZELINA LIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de enfermagem, 
nascido em Pedra Branca - CE, aos 28/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO HONORATO DA SILVA 
e de MARIA PAULA DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NILSON CARVALHO SOUSA e HELENA MARTA OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, prensista, nascido em DEMERVAL LOBÃO - PI, aos 23/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ROSA DE SOUSA e de FRANCISCA ROSA DE CARVALHO SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cozinheira, nascido em ITABAIANA - SE, aos 13/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AQUINO DOS 
SANTOS e de MARIA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYCON JONATHAN MATOSO e MIRELE VICENTE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 14/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI 
MATOSO e de MARISTELA APARECIDA SILVA MATOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de 
produção, nascido em Osasco - SP, aos 10/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO VICENTE DA SILVA e 
de ROSEANJELA SANTOS RIOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO CARLOS DE SOUZA e JENYPHER DIAS PESTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, torneiro 
mecanico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JARBAS MANOEL DE 
SOUZA e de SANDRA REGINA BENTO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
maquina, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIDON 
JOSÉ PESTANA e de SIMONE DE JESUS DIAS PESTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE DA SILVA ROCHA DOS SANTOS  e THAÍS SANTOS DE LIMA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, serralheiro , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/07/1993, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
ADEILDO ROCHA DOS SANTOS  e de ANDREA APARECIDA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, bancária , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de GIMAR GOMES DE 
LIMA  e de ANA LUCIA SANTOS DE LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY MONTEIRO DA SILVA e ANA CAROLINE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade braslleira, solteiro, 
auxiliar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDSON RIBEIRO DA 
SILVA e de NOEMIA SOUZA MONTEIRO ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 25/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ROBERTO DA SILVA e de SONIA 
REGINA TAVARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS FELIPE DA SILVA e ANA PAULA DO NASCIMENTO BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de produção, nascido em Diadema - SP, aos 18/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
AMANCIO DA SILVA e de SILVANA FELIPE TADEU DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANASTACIO BATISTA e de CORINA 
DO NASCIMENTO BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO INACIO DA SILVA e ISABEL PERES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, caminhoneiro, 
nascido em Maringa - PR, aos 04/06/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ INACIO DA SILVA e de MARIA 
ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, faxineira, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 22/01/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO PERES e de MARIA ALICE DE CAMPOS PERES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEON FABRÍCIO DE ARAUJO e IZA ARAUJO MESSIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, químico, 
nascido em MAUÁ - SP, aos 21/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FILOMENA VIEIRA DE ARAUJO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/12/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDVALDO QUEIROZ MESSIAS e de ELISABETE ALVES DE ARAUJO MESSIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL SENA DOS SANTOS e SUELEN EMERENCIANO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de DOMINGOS VITALINO 
DOS SANTOS e de VILMA PEREIRA SENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
Diadema - SP, aos 05/11/1988, residente em Diadema - SP, filho de EDENILTON GARCIA DOS SANTOS e de SUZANA 
APARECIDA EMERENCIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE GUILHERME CONDURÚ DE OLIVEIRA  e KÁTIA RAMOS MONTEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, contador , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ 
MARTINS DE OLIVEIRA  e de DILZA MARIA CONDURÚ DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
controller , nascido em Diadema - SP, aos 30/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR PEREIRA MONTEIRO 
e de ALICE RAMOS MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAUÃ OLIVEIRA PELEGRINI e AGATHA ALICE ROSA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de FÁBIO 
ROGÉRIO LIMA PELEGRINI e de PATRÍCIA CORREA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedagoga, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBISON SANTOS e de 
FRANCISCA ALISILVA ROSA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA e MARIA IRENE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Pentecoste - CE, aos 27/08/1968, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
PEREIRA DE SOUSA e de RITA RODRIGUES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Caetés - PE, aos 29/04/1978, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ JOSÉ DOS SANTOS e de IRENE FERREIRA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARDOSO DA CRUZ e ROSILDA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, 
nascido em Manga - MG, aos 20/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS SILVA DA CRUZ e de MARIA DA 
GLÓRIA CARDOSO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Vitória de Santo Antão - 
PE, aos 22/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO JOSÉ DA SILVA e de ROSILENE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS FERNANDO GOMES JUSTINO e BARBARA FONSECA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 04/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de EVANDRO 
CESAR JUSTINO e de BERENICE SANTOS GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 01/04/1995, residente em Diadema - SP, filho de RICARDO GOMES DE 
ALMEIDA e de ANA INES BATISTA FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVANILTON DA SILVA FERNANDES e SONIA SANTOS BARBOZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de manutenção, nascido em SANTO ESTÊVÃO - BA, aos 20/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARTINHO DA SILVA FERNANDES e de HAVANI DA SILVA FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 06/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ESMERALDO 
BARBOZA e de ROSALHA JESUS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENIVALDO DE SOUZA PITAS e LENITA FRANCISCA DE AQUINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, funileiro industrial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/02/1979, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ RIBEIRO PITAS e de MARIA APARECIDA DE SOUZA PITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenadora administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1985, residente em Diadema - SP, filho de DUARVAL 
SUPRIANO DE AQUINO e de VICENTINA FRANCISCA DE AQUINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO BRITO RIBEIRO e KELLE DANTAS FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em XIQUE-XIQUE - BA, aos 10/02/1970, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM RIBEIRO e de 
GILDETE DE BRITO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administrativo, nascido em 
ARAPIRACA - AL, aos 27/12/1980, residente em Diadema - SP, filho de JOSE FERREIRA FILHO e de MARIA DE LOURDES 
DE OLIVEIRA DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO JOSE DA SILVA  e LUCIMARY ALINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, gestor comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO 
JOSE DA SILVA e de MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnologa em 
gestão ambiental, nascido em SANTA LUZIA D OESTE - RO, aos 24/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
CARLOS DE  OLIVEIRA  e de MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE RIBEIRO SÁ TELES e JÉSSICA DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
lider de operações logistica, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILTON 
JOAQUIM SÁ TELES e de MARIA DAJUDA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de credito, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 29/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ARAUJO DA SILVA e de ZELIA 
MARTINS DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRILEY DA SILVA LACERDA e DANILLY CORREIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de montagem, nascido em Ipanema - MG, aos 24/07/1982, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO 
AUGUSTO DA SILVA e de LÍDIA MARIA DE LACERDA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 15/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ROCHA DOS SANTOS e de MARIA DAS DORES CORREIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 22  de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR VITORIANO PEREIRA e GISELY MOREIRA PIOVEZANI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GENARIO MATOS 
PEREIRA e de MARLENE AMARAL VITORIANO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO VENTURA 
PIOVEZANI e de CLEUSA PIRES MOREIRA PIOVEZANI; 
 
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, 22  de setembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 


