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Ano 30 - Nº 4674- São Paulo, Terça- feira, 24 de novembro de 2020 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO AUGUSTO DA SILVA e CASSIA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS NAZARIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em Diadema - SP, aos 03/04/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARIA DE FÁTIMA AUGUSTO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIO FERREIRA DOS 
SANTOS e de ANTONIA DE ARAUJO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIVALDO NASCIMENTO OLIVEIRA e CLAUDIA MARIA DOS SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de produção, nascido em CAMACAN - BA, aos 18/04/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AROALDO BATISTA DE OLIVEIRA e de JOSEFA LEAL DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itagimirim - BA, aos 05/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAO 
OLIVEIRA LIMA e de LINDAURA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO VERSIANO DA CRUZ e VANESSA FARIAS CALEGARI SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO VERSIANO 
DA CRUZ e de MARISTELA LINO DE SOUZA DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ZABULON SANTOS BISPO e de MARIA 
MADALENA FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO FERREIRA MOREIRA e AMANDA EMILIANA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
instrumentador cirúrgico, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 22/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FAGUNDES ALVES MOREIRA e de ROSILENE FERREIRA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCELO SEVERINO SILVA e de MONICA EMILIANA PEDRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO DE SOUZA e SOLANGE MARGARIDA DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bombeiro civil, nascido em São Paulo - SP, aos 08/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de OSWALDO DE SOUZA e 
de MARIA JOSE CUSTODIO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro civil, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO MARGARIDA DA CRUZ e de EVA 
GAZETA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS DE OLIVEIRA GOMES e ANA CAROLINE ESTEVES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de monitoramento, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANDRÉ DIONISIO GOMES e de KATIA REGINA DE OLIVEIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 13/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
RODRIGUES PEREIRA e de ELAINE ESTEVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALBERTO HIROYUKI MURATA e ANDRÉIA BATISTA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/07/1983, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS 
YOSHITERU MURATA e de MATILDE SHIGUEKO MURATA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente 
de viagens, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/06/1985, residente em Diadema - SP, filho de ARNALDO BATISTA DA 
CONCEIÇÃO e de MARIA DA GLORIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL MATIAZZO DE OLIVEIRA e NAYRA DA CRUZ MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/2000, residente em SÃO PAULO - SP, filho de GEOVANI 
MARQUES DE OLIVEIRA e de MARA TEOFILA MATIAZZO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de monitoramento, nascido em Osasco - SP, aos 18/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MÁRCIO MOURA e de 
SOLANGE MARGARIDA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS VIANA DOS SANTOS e CAROLINE FERNANDA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, balconista, nascido em Diadema - SP, aos 02/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
LOPES DOS SANTOS e de ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de embalagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/08/1999, residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de JOÃO ALVES DA SILVA e de ELIZABETE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON LUIZ BUENO RODRIGUES e ALINE FERNANDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, soldador automatizado, nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
RODRIGUES RUEDA e de NOEMIA BUENO RODRIGUES RUEDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS FERREIRA DOS 
SANTOS e de BEATRIZ APARECIDA DE PAULA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSERILDO DE SOUZA MUNIZ e EDINALVA ORGINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em Penedo - AL, aos 03/05/1980, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ JURANDIR 
SANTOS MUNIZ e de NESTORILDA DE SOUZA MUNIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montadora, 
nascido em Monteiro - PB, aos 01/08/1976, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ORGINO DA SILVA e de 
HELENA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON LEANDRO DOS SANTOS SILVA e DULCINETE DE OLIVEIRA E SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motoboy, nascido em Flores - PE, aos 15/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL 
DA SILVA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Diogo De Vasconcelos - MG, aos 24/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de DILSON ESTEVAM DA SILVA e de 
ELZA DE OLIVEIRA E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL CAVALCANTI MENDONÇA e JANAINA ROSA DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 05/08/1988, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO RAMOS 
MENDONÇA e de TEREZA MARIA CAVALCANTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 28/10/1984, residente em Diadema - SP, filho de FRANCILIO ROSA DE ANDRADE e de VERA LUCIA 
ROSA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA e ANA PATRICIA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Oliveira dos Brejinhos - BA, aos 28/08/1988, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ 
LEANDRO ROSA DA SILVA e de LENIRA AMORIM DE OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Caucaia - CE, aos 21/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA VALDERLUCIA 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO RODRIGO DE ASSIS e STÉFFANY NASCIMENTO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, policial militar, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
SEVERINO DE ASSIS e de IONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 08/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO CARLOS DA SILVA e de 
PATRICIA NASCIMENTO CORDEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÁUDIO DE JESUS FREITAS e KATIA SOUZA MACÊDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquina III, nascido em Itambé - BA, aos 08/11/1975, residente em Diadema - SP, filho de ALFREDO 
MARINHO DE FREITAS e de ALMIRA MARIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
lavanderia, nascido em Poções - BA, aos 25/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de FEBRÔNIO VIEIRA MACÊDO 
e de EUFROSINA RIBEIRO SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DOS REIS COELHO e FRANCISCA EDILAINE APOLINARIO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 07/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ALEIXO COELHO e de ROSANA MOURA DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 20/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de HONORATA APOLINARIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE SILVA BERTELLI NUNES e JAQUELINE DA SILVA MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ferramenteiro industrial, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1993, residente em Diadema - SP, filho 
de MAURO LUCIO BERTELLI NUNES e de SOLANGE APARECIDA SILVA BERTELLI NUNES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/01/2001, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de NATANAEL DA SILVA MORAES e de ELIANA VICENTE DA SILVA MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERALDO GOMES DA SILVA e MARIA DO CARMO SÁ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em Monjolos - MG, aos 25/03/1951, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e 
de MARIA VENUTA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, costureira, nascido em Araraquara - 
SP, aos 17/08/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE SÁ e de MATHILDE REGINA VERRI DE SÁ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIO HENRIQUE FERREIRA DO VALE e GABRIELE DA SILVA TIODOSIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 08/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO 
VIEIRA DO VALE e de LUCIENE HENRIQUE FERREIRA DO VALE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO TIODOSIO FILHO 
e de FRANCISCA GIRLENE SERAFIM DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DONAL ANTONIO MARTINS e MICHELLE SOUSA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Taquaritinga - SP, aos 12/05/1974, residente em Diadema - SP, filho de DEOLINDA LUZIA 
MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 17/04/1998, residente 
em Diadema - SP, filho de EDSON MOURA LIMA e de SANDOELIA SOUSA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PABLO CÉSAR GOMES ALVES e MILENE BEATRIZ LOPES ZAIRE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador de sustentare saneamento, nascido em Paulo Afonso - BA, aos 15/07/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RENATO CÉSAR ALVES e de DALIA MARIA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 27/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ELOISA DA SILVEIRA ZAIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENÊ JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA e NAGELA JAMIL MOHAMED FAKIH, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, policial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 20/12/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL LEITE DE ALMEIDA e de MARIA DE LOURDES JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresária, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JAMIL 
MOHAMEDE NASSERDINE EL FAKIH e de SIHAM MOHAMAD MUSTAPHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON DE SOUSA PEREIRA e ELOÁ DONATANGELO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 20/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EVALDO 
PEREIRA e de MARIA DO ROSARIO DE SOUSA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS LUIS 
DA SILVA e de MARLI DONATANGELO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VÍTOR SOARES MARTINS e KÉROLLYN BRUNA MARTINS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SERGIO MARTINS DA SILVA e de LUCINEIDE SOARES CABRAL DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 04/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEI BRITO DA 
SILVA e de ELERIZANE MARTINS BRITO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO JONES FERREIRA DA SILVA e ISIS DOMENICH ROMÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de compras, nascido em Santo André - SP, aos 28/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO CARNEIRO DA SILVA e de MARIA CÉLIA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheira de controle e automação, nascido em Santos - SP, aos 06/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO ROMÃO FILHO e de MARIA DE FATIMA DOMENICH ROMÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WILLIAM DE MÉLO SILVA e KARINA DA SILVA LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Colônia Leopoldina - AL, aos 22/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de DURVAL JOSÉ 
VALÉRIO DA SILVA e de CÍCERA QUITÉRIA DA MÉLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de OLINDO LOPES DA FONSECA NETO e 
de EDILEINE FREITAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN DOUGLAS ALVES INOJOSA e JÉSSICA MENDES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, nascido em Senador Pompeu - CE, aos 14/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ALANLEY 
INOJOSA BORGES e de MARIA JOÉLIA ALVES BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 09/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GETULIO AUGUSTO DE 
OLIVEIRA e de MARIA MATILDES MENDES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HÉRICLES DOS SANTOS SOUSA e PIETRA DUTRA FLOR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAM URBANO DE 
SOUSA e de JUSSARA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 25/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO JOSÉ FLOR e de ROBERTA 
DUTRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEFE ABEDE SALLES DE FIGUEIREDO SANTOS e KAREN KLAUSS SOFIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JAILSON DOS SANTOS e de ALESSANDRA BRAZ DE FIGUEIREDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ROBERTO SOFIA e de ROSA APARECIDA KLAUSS SOFIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ PAULO CANDIDO DE VASCONCELOS e DYANA ESTER BRISOLA MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ GERALDO DE VASCONCELOS e de LUCINEIDE CANDIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 25/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO 
VIEIRA MARTINS e de SELMA ANDREA BRISOLA DIAS MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALVARO GENTIL DA SILVA e APOLONIA SCHOFFEN, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
limpador de vidros, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1957, residente em Diadema - SP, filho de ARISTIDES 
PROCOPIO DA SILVA e de LUCINDA BRAGA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Ibicaré - SC, aos 10/02/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MIGUEL SCHOFFEN e de LUCIA 
SCHOFFEN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOISES BARROSO DA COSTA e RENATA TEIXEIRA DA TRINDADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador logístico, nascido em Braúnas - MG, aos 14/09/1968, residente em Diadema - SP, filho de DJALMA 
BARROSO DA COSTA e de ALTINA GOMES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/04/1976, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MALAQUIAS DA 
TRINDADE e de MARIA TEIXEIRA DA TRINDADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 24  de novembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO BRAGA DE ANDRADE FERREIRA e ANA LUCIA DA SILVA PONTES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/05/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSIAS FERREIRA e de LAURA BRAGA DE ANDRADE FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista jurídica, nascido em Mauá - SP, aos 14/12/1988, residente em Mauá - SP, filho de LUCIANO NERI DE PONTES e 
de CÉLIA REGINA DA SILVA PONTES; 
 
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, 24  de novembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


