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Ano 29 - Nº 4562 - São Paulo, Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL SILVINO FILHO e CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
montador, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/05/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL SILVINO DA COSTA 
e de IDINALVA ANALIA DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em 
São Paulo - SP, aos 01/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE SOARES DOS SANTOS e ILZANETE PEDROSA LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
preparador de máquinas, nascido em Elesbão Veloso - PI, aos 29/01/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES 
ANTÃO SOARES e de RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Nazarezinho - PB, aos 09/11/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DOS ANJOS LEITE e de 
ESPEDITA PEDROSA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS JÚNIOR SOUSA SILVA e JAQUELINE TERESA SENA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, açougueiro, nascido em BOQUIRA - BA, aos 19/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DO ROSÁRIO 
SOUSA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROSENILTON SENA LIMA e de MARIA DAS GRAÇAS TERESA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN COSTA e RAFAELA QUINTILIANO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO COSTA e de MARIA DALILA 
BAPTISTA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente fiscal, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 02/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BOAVENTURA DE SOUSA e de MARIA 
QUINTILIANO ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEORGE PAULO DA SILVA e CAMILLY LAINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CEZAR PAULO DA SILVA e 
de LUCIENE SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/01/2003, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS e de CILENE DA SILVA LAINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO NATANAEL LIMA GOMES e ÉRICA VIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 15/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de HÉLIO RODRIGUES GOMES 
e de SUELY DO CARMO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em BOA 
VIAGEM - CE, aos 27/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTONIO LEITÃO DA SILVA e de ANTONIA 
ELIEUDA VIANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAPHAEL MACHADO RODRIGUES e CAROLINA CARLA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, taxista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/07/1984, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ALEXANDRE 
CERVEIRA RODRIGUES e de REGINA CELIA DE OLIVEIRA MACHADO RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de escrita fiscal, nascido em DIADEMA - SP, aos 01/09/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GILDO JOSÉ DA SILVA e de IVONE CARLOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIRO DA SILVA e SUZANA PINHEIRO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 04/04/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR DA PAZ SILVA e de ESMERALDA 
MARIA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em ILHÉUS - BA, aos 22/04/1973, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL PINHEIRO DA SILVA e de FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGIVAN PEREIRA DA SILVA e MARIA CLAUDENICE DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 02/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO 
MARTINS DA SILVA e de ANTONIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em TAUÁ - CE, aos 19/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL CORDEIRO DO NASCIMENTO e de MARIA 
EUNICE NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO CARDOSO MACEDO e JENNIFFER DIAZ GOMES PALAZON, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 15/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ACACIO 
CARDOSO MACEDO  e de MARIA ROSA MACEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS PALAZON e 
de CATIA REGINA DIAZ GOMEZ PALAZON; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO CATARINO DE ANDRADE e ANA PAULA CANAVERDE DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de manitoramento, nascido em Diadema - SP, aos 20/12/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANA CELIA CATARINO DE ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em 
IRAQUARA - BA, aos 07/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO JOSÉ DE SOUZA e de JULINDA 
ROMANA CANAVERDE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ NAZIOZENO MACÊDO ARAÚJO e MARIA ELENICE DOS SANTOS LEAL, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, padeiro, nascido em Serrolandia - BA, aos 09/05/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ACETIDES 
AVELINO ARAÚJO e de ANA MACÊDO DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS e de 
MARIA DE FATIMA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICHARD BLEIDORN e FRANCINE MARIÁ JUSTINO DE GODOY, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/05/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de HANS MICHAEL BLEIDORN 
e de ELIZABETH DE OLIVEIRA BLEIDORN; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 29/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CESAR BRASIL MARCONDES DE GODOY e de 
IRANI APARECIDA JUSTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONI DE MIRANDA DIAS e STEFANY GRATIVOL PONCIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor técnico, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CLARINDO MARIANO 
DIAS e de VANUZA DO CARMO DE MIRANDA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de 
laboratório, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROSENWALD PONCIANO e de OZINEIDE GRATIVOL PONCIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO CESAR DE ALBUQUERQUE FELIX e BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquina automático, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO FELIX DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
02/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de BENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS e de AUGUSTA ALVES AFONSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEVERTEON SOARES DE OLIVEIRA e VANESSA OLIVEIRA BOTELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cirurgião dentista, nascido em SÃO JOÃO DEL REI - MG, aos 23/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA e de JOSILANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgiã dentista, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/05/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ORLANDO LUIZ BOTELHO DE CARVALHO e de BEATRIZ DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON NICOLAU BORGES e SOLANGE RIBEIRO CORREA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 08/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON FRANCISCO 
BORGES e de MARLI APARECIDA NICOLAU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
CURITIBA - PR, aos 21/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS RIBEIRO CORREA e de FELICIDADE 
CORREIA BARBOSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIO CESAR TIRELLI DE MORAES e BRUNARA MARIA PASCHOAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 04/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VICENTE APARECIDO DE MORAES e de LUZIA TIRELLI DE MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em MURIAÉ - MG, aos 27/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JANETE MARIA 
PASCHOAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADSON MIGUEL DA SILVA e BIANCA SILVESTRE PINTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Escada - PE, aos 15/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO MIGUEL DA SILVA 
e de CARLA PATRÍCIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
02/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMÁRIO MAGELA PINTO e de NADILCE SILVESTRE GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO ARMANDO AMORIM e POLYANNA LEÃO DE CASTRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
JORGE AMORIM e de HELENA MARA AMORIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
CARAPICUÍBA - SP, aos 26/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LEÃO DE CASTRO NETTO e de 
GILDEVANE MARIA OLIVEIRA DE CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA e ANA PAULA DE MÉLO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, agricultor, nascido em CORTÊS - PE, aos 29/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL NOGUEIRA 
DA SILVA e de MARLENE MARIA SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agricultora, nascido 
em PALMARES - PE, aos 02/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de OFÉLIA DE MÉLO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALDIONE HENRIQUE DA SILVA e MICHELANE GOMES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
eletricista, nascido em Iati - PE, aos 18/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO HENRIQUE DA SILVA e 
de ELIZIA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em Nanuque - 
MG, aos 11/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de NEUSA GOMES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EMERSON CORTEZ DE SENA e SILAINE ROBERTA RAMOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1972, residente em Diadema - SP, filho de JOSE CARLOS DE SENA e de 
ZENAIDE CORTEZ DE SENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em São Paulo - SP, 
aos 12/10/1977, residente em Diadema - SP, filho de SAULO RAMOS e de SANDRA COSTA RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO RODRIGUES  DOS SANTOS e NATALICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo ( designer de interiores ), nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/02/1981, residente em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de EDUARDO DOS SANTOS e de FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, coordenadora de planejamento, nascido em DIADEMA - SP, aos 
22/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA e de FRANCISCA MOREIRA 
DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO CLAUDINO GOULART e LARISSA DOS SANTOS AMARAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em BARUERI - SP, aos 05/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de IRINEU ANTONIO 
GOULART e de LENEDIR MARIA GOULART; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL PATEZ DO AMARAL e de 
MARIA SELMA DOS SANTOS AMARAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEVERTON REIMBERG DE MELO e NATHALIA CRISTINA MACEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente de loja I, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
IVANILSON BARBOSA DE MELO e de LUCILEIA SILVA REIMBERG; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/01/2000, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho 
de WALDEMIR PEREIRA MACEDO e de ROSINEI PEREIRA MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY SANTOS MENDES e JÚLIA GAMIO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE RIBAMAR 
FERREIRA MENDES e de MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO MAURÍCIO SILVA DE 
SOUZA e de ANA PAULA GAMIO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOABE LIMA HENRIQUE e ALUSKA DAYANE DA SILVA MOURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ HENRIQUE DA SILVA 
e de JOSEFA SIMONE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em CAMPINA GRANDE 
- PB, aos 05/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO DA SILVA MOURA e de BETÂNIA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IRIS MACEDO NERI e LIDIANE MADALENA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
nascido em FIRMINO ALVES - BA, aos 20/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ELENEUSA CARDOSO NERI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em BONINAL - BA, aos 04/06/1979, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADÃO JOSÉ DA SILVA FILHO e de SINESIA MADALENA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO PEDRA e KARINA MARTINS PARADISO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO PEDRA FILHO e 
de GENI PEREIRA PEDRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 
29/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE PARADISO e de LEILA MARTINS PARADISO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEVERTON DE LIMA ARAUJO e JANAINA STÉPHANIE DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIMAR 
FELIX DE ARAUJO e de MARIA DE LOURDES DE LIMA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
dentista, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 31/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALUISIO 
DE ALMEIDA e de LÉIA CAMILO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WENDEL DA SILVA BARBOSA e BRUNA QUEIROZ NEVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, militar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ANTONIO BARBOSA e de 
SILVANA DA SILVA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 17/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO NEVES e de FRINY QUEIROZ MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON MARQUES DA SILVA e KATHELLYN CONCEIÇÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LOURIVAL MARQUES DA SILVA e de IVONETE MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DA 
SILVA e de ALBANUBIA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO LEANDRO CERQUEIRA SOLANO MARTINELI e LETÍCIA AZEVEDO RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/06/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADRIANO MARTINELI e de MARIA ELISABETE SOLANO MOLINA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 15/07/1997, residente em SANTO ANDRÉ - 
SP, filho de EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS e de ELIANE PAULA RODRIGUES DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO CESAR RIBEIRO JUNIOR e SUSY HELLEN BORGES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
empresário, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 16/04/1987, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
ANTONIO CESAR RIBEIRO e de ROSEMEIRE CRISTINA MARTINS RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, desenhista técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE 
SOUSA BORGES e de MARIA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CELSO GUSTAVO CONTRERAS DA SILVA e LAÍSA DE SOUSA MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, VENDEDOR, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERALDO CELSO DA SILVA e de RUTH INES CONTRERAS PACHECO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 03/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MAURICIO MOREIRA e de ROSE MARI DE SOUSA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARLES BRANDÃO DE VASCONCELOS e VERÔNICA DE SÁ TELES NEVES, sendo o pretendente: , solteiro, nascido em 
PARATINGA - BA, aos 22/01/1989, residente em GUARULHOS - SP, filho de EURIDES BRANDÃO DE VASCONCELOS; e 
a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, operadora de caixa, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 
27/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MAXIMIANO PEREIRA NEVES e de MARIA DE SÁ TELES NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTÔNIO COSTA DA SILVA e IVANETE DAMASCENO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em GRAVATÁ - PE, aos 21/12/1939, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO COSTA DA SILVA e 
de JÚLIA BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
15/07/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DAMASCENO NETO e de ANÁLIA VIEIRA DAMASCENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO DIEGO DA SILVA DOS SANTOS e CRISTIANA BETÂNIA DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, AUTONOMO, nascido em Diadema - SP, aos 18/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL REINALDO DOS SANTOS e de IRACEMA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, 
solteiro, gerente, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANSELMO LUIS DE 
CARVALHO e de ANA LUCIA DE JESUS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUIZ DE AZEVEDO JOÃO e NÚBIA LEAL DOS REIS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO JOÃO e de EDNA 
FERNANDES DE AZEVEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de contratos, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 15/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DOS REIS e de 
MARIA JOSÉ LEAL VIEIRA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO GODINHO LIMA e ARIANE BOVI BISPO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, bancário , 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DE MOURA 
LIMA  e de CÉLIA PEREIRA GODINHO LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, dentista , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 26/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VILSON ALVES BISPO  e de ROSELI 
BOVI BISPO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEMILSON DE LIMA e NICIANE COSTA SASAQUI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro civil 
socorrista, nascido em SANTO AFONSO - SP, aos 15/04/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de CLÓVIS DE LIMA e de 
MARIA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista pleno, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/02/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de MASAHAKI SASAQUI e de BELMIRA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO QUEIROZ DE LIMA e DANIELA DE SOUZA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, 
solteiro, Tecnico de suporte sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/03/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DE LIMA e de MARIA ESTEVONY PEREIRA DE QUEIROZ; e a pretendente:  
nacionalidade BRASILEIRA, divorciado, Auxiliar de Departamento Pessoal, nascido em Diadema - SP, aos 22/09/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de BELMIRO FERREIRA CHAVES e de ANTONIA MOREIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉDER JÚNIO FERREIRA JANUÁRIO e RUBIA DE SOUZA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, nascido em ARAÇATUBA - SP, aos 05/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
JANUÁRIO e de MARIA DAS DORES FERREIRA JANUÁRIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
escritorio, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR 
LOGOBONE DE OLIVEIRA e de SOELI DE SOUZA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO FELICIANO e MARIA HELENA BOTELHO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, marceneiro, nascido em SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG, aos 08/07/1964, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO FELICIANO e de JOSEFINA BENTO FELICIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, 
nascido em GOVERNADOR VALADARES - MG, aos 23/02/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ILSON BOTELHO 
DA FONSECA e de GERLITA LESSA BOTELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE FRANCISCO DE OLIVEIRA e ÁUREA ALVES MENEZES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO JOAQUIM DE 
OLIVEIRA e de IVONETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmacêutica, 
nascido em Carolina - MA, aos 09/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de JORIAN DOS SANTOS MENEZES e de 
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO LONGO e ROSANETH DUBMAR CRISTINA DE MIRANDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, tecnico em radiologia, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/07/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO LONGO  e de LEIDE MARIA DE CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeira, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 27/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO JORGE DE MIRANDA e de 
SANDRA REGINA COSTA DE MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSEVALDO CONCEIÇÃO DE BRITO e JOSEANE DOS SANTOS SALES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, motorista, nascido em Cruz das Almas - BA, aos 01/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
IRACIARA CONCEIÇÃO DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, do lar, nascido em Ipiaú - BA, 
aos 02/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE JESUS SALES e de LUZIA ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WEMERSON SIMIÃO DE OLIVEIRA e JACIARA LIMA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 28/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SIMIÃO PEDRO 
DE OLIVEIRA e de STELITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
cozinha, nascido em Araci - BA, aos 18/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO TORQUATO DE LIMA e 
de VITORIA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SIDNEI PINTO COSTA e IASMIM REGIS LINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido 
em INHAMBUPE - BA, aos 21/12/1990, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ DOMINGOS COSTA e de EDILEUZA 
PINTO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, secretária, nascido em SALVADOR - BA, aos 08/04/2001, 
residente em INHAMBUPE - BA, filho de JOSÉ AUGUSTO FONSECA LINS e de GILNEIDE FRANCISCO REGIS; 
 
 
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, 27 de fevereiro de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


