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Ano 29 - Nº 4638 - São Paulo, Terça- feira, 25 de agosto de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO CESAR YESTE  e RAFAELA SARMENTO DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
projetista , nascido em JAÚ - SP, aos 03/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO YESTE  e de MARIA 
JOSÉ DESIDERIO YESTE ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, médica , nascido em Santo André - SP, aos 
26/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ISMAEL CHAGAS DE LIMA e de MARIA DIODETE SARMENTO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO APARECIDO BARROS  e MARCIA VIVIANE FRANCO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
vigilante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/04/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ  SEVERINO DE 
BARROS e de MARIA DAS GRAÇAS BRITO DE BARROS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, professora 
, nascido em Astorga - PR, aos 22/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FRANCO  e de PIERINA TEREZA 
FERNANDES FRANCO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILVIO RIBEIRO MARQUES e SIMONE MARIA JOSE DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em IPIAÚ - BA, aos 07/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARDOSO MARQUES e de 
ALZIRA RIBEIRO MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em JOAQUIM NABUCO 
- PE, aos 13/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS JOSE DE BARROS e de MARIA JOSE ANDRADE DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIC DUARTE ARAUJO e RODY VITÓRIA PENA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALVARO PEREIRA DE 
ARAUJO e de CLEUSA DUARTE ALVES ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
MARIANA - MG, aos 21/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDIR DE SOUSA e de ROSEMAR DA 
CONSOLAÇÃO PENA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO MATOS SIQUEIRA e BRUNA SILVA DE CAMPOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON BRUNO SIQUEIRA e 
de CLEIDE DE OLIVEIRA MATOS SIQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
VICENTE - SP, aos 31/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO JOSÉ DE CAMPOS DE MORAIS e de 
PATRICIA NEVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE FERREIRA DA SILVA  e ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, atendente , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de ROSIMEIRE 
FERREIRA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, atendente , nascido em ITABUNA - BA, aos 
10/12/1999, residente em Itororó - BA, filho de AGNALDO SANTOS DE SOUSA  e de MARIA ROSA DOS SANTOS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIQUE AUGUSTO DE LIMA e RAYANE PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR GOMES DE LIMA e de 
VALDELICE SILVA FERREIRA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diadema 
- SP, aos 06/11/1994, residente em São Paulo - SP, filho de ANDREIA DO NASCIMENTO PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALAN SILVA ARAUJO e MAYARA BARBOZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em SERRINHA - BA, aos 27/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIALDO SANTOS 
ARAUJO e de GERCINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
recursos humanos, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ODAILDO 
BARBOZA DA SILVA e de MARIA MARGARIDA HENRIQUE SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CESAR DA SILVA e JUDICEIA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido 
em CARAPICUÍBA - SP, aos 30/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NONATO DA SILVA e de MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em IPATINGA - 
MG, aos 03/07/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM JUSTINO DA SILVA e de ALVERITA GOMES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERT ALVES e GUARACI CLAUDINÉIA MAGALHÃES COUTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/12/1991, residente em Osasco - SP, filho de LANDISMAR ALVES e de 
APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 20/04/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de DORACY MAGALHÃES COUTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTAVIO BANE DE OLIVEIRA e ESTÉFANI MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/04/1990, residente em Diadema - SP, filho de ORLANDO JESUS DE 
OLIVEIRA e de LOURDES SILVA BANE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de SELMO PEDRO DA SILVA e de 
MARISTELA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO ROBERTO MARIANO LOPES e MARIANA PIPERNO DE MORAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquina, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 07/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOEL CUSTODIO LOPES e de LUZIA MARIANO LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FREIRE DE MORAES e 
de ANTONIA PIPERNO DE MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERIO GOMES BERLIN e MARIA ALDENORA ANDRÉ DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 27/09/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
SOUSA BERLIN e de MARIA GOMES DE OLIVEIRA BERLIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais[, nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 10/11/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de EXPEDITO 
BATISTA DE LIMA e de MARIA ALVES ANDRÉ DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL GOMES DA SILVA e ROSEANE RIOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
assistente de logística, nascido em Diadema - SP, aos 20/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GOMES 
DA SILVA e de REGIANE COSTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Feira de Santana - BA, aos 21/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de ROBSON GOMES DA SILVA e de 
ZENAIDE MIRANDA RIOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE JEFFERSON ROCHA CAVALCANTE e JÉSSICA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tosador, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON DA SILVA 
CAVALCANTE e de LUCILENE FATIMA DOS REIS ROCHA CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 18/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AFONSO DA 
SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGÉRIO HERNANDES KALMAR e ANGELITA ALVES DANTAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, manutenção eletrica, nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO 
KALMAR e de IVONE HERNANDES KALMAR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, promotora de vendas, 
nascido em Penedo - AL, aos 12/07/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de DERNEVAL ALVES DANTAS e de MARIA 
ANGELINA DOS SANTOS DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA SILVA e THAINARA TEODORO TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Gravatá - PE, aos 18/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA e de MARIA SONIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 18/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO 
TEIXEIRA e de TATIANE DA SILVA TEODORO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLAVIO PEREIRA e KETHLEN MONIQUE DA ANUNCIAÇÃO DEGANELLI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, agente de asseio e conservação, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 04/03/1996, residente em Diadema - 
SP, filho de ROSELAINE DAS GRAÇAS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em Mongaguá - SP, aos 31/05/2003, residente em Diadema - SP, filho de SERGIO DA PENHA DEGANELLI e de ZELIA 
SOUZA DEGANELLI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MÁRCIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA e JEANE CIZINO COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Salgueiro - PE, aos 08/03/1978, residente em Diadema - SP, filho de TEODOMIRO JOSÉ DE SOUZA 
e de MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasiliera, solteiro, atendente de loja, 
nascido em Limoeiro de Anadia - AL, aos 23/09/1979, residente em Diadema - SP, filho de BENEDITO CIZINO COSTA e de 
GILENE BARROS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDGAR JOSÉ DA SILVA e CICERA DAMIANA SIQUEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em SÃO JOSÉ DA LAJE - AL, aos 04/05/1959, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AMARO DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
PETROLINA - PE, aos 28/12/1963, residente em Diadema - SP, filho de JORGE FRANCELINO SILVA e de MARIA 
SOCORRO DE SIQUEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO CARLOS PARDINI MORAES e THAINA LIMEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de DANILO APARECIDO 
MORAES e de CILENE PARDINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente comercial, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO LIMEIRA DOS SANTOS e 
de SILVANIA LIMEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PETER JEAN LOUIS e DIANNA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade haitiana, solteiro, mecânico, nascido 
em REPÚBLICA DO HAITI, aos 16/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de NICOLAS JEAN LOUIS e de VAINA 
LABORDE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itabuna - BA, aos 01/12/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROSEMIRO DOS SANTOS e de LUZIA SOARES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO DA SILVA GOMES FLORENCIO e STÉPHANIE MOTA BRAGUIM, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tecnico em eletro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 08/08/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE GOMES FLORENCIO e de ELIZABETE FIGUEIRA DA SILVA FLORENCIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente gerente, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALÉCIO BRAGUIM e de MARTA MARIA REIS MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS FERREIRA e BRUNA GARCIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, projetista 
mecanica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de AVIMAR 
FERREIRA e de TEAMARA OLINDA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 29/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LOPES DA SILVA e de 
MARINÊS GARCIA DE ARAUJO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NELSON NERY SOUZA SILVA e JOYCE JOSE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, trocador 
de oleo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO ANTONIO DA 
SILVA e de IVONE NERY DE SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JUVENAL JOSE DA SILVA e de 
ANGELITA JOSE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PAULO ALVES PINHEIRO e SAVANA LEANDRO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em OURICURI - PE, aos 08/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ROMÃO PINHEIRO e de ISMAVETE ALVES DO CARMO PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, aos 30/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDOVAL 
LEANDRO DA SILVA e de ZILMA MARIA MENDONÇA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN DE SOUSA REBEQUE e THAÍS ANDRADE SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON REBEQUE e de 
VANDERLI VERAS DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 04/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO XAVIER PINHEIRO SILVA e de ANTONIA ANDRADE 
NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME AUGUSTO PROCÓPIO MARTINS e PRISCILA DA SILVA MARCELINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 16/08/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JORGE TADEU CONEGUNDES MARTINS e de SILVANIA APARECIDA PROCÓPIO MARTINS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, farmacêutica, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAQUIM MARCELINO NETO e de LEILA DE NAZARÉ DA SILVA MARCELINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO NAUM BARBOSA e CRISTIANE SOUZA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador logistico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO BARBOSA 
JUNIOR e de DAMARIS ZANQUINI BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de legalização, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOVELINO DE JESUS 
FERREIRA DE MEIRA e de MARIA DAS GRAÇAS E SOUZA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DOS SANTOS ARAUJO e DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, nascido em Ribeira do Pombal - BA, aos 28/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS COSME DE ARAUJO e de CARME LÚCIA ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em Boquira - BA, aos 28/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de OTAVIANO GUILHERME DOS 
SANTOS e de SILVANDIRA FRANCISCA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXSANDRO SANTOS ARAÚJO e RUTH BRITO SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Vigilante, nascido em Nazaré - BA, aos 11/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de HAMILTON BATISTA ARAÚJO e 
de AURELINA DIAS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 
31/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de UILSON SOUZA BOMFIM e de ELIETE FERREIRA BRITO SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME LIMA DE JESUS e ANA CAROLINA TAMPELLI OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de expedição, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO 
BATISTA DE JESUS e de MARIA LUCIMAR LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEBERSON AQUINO DE OLIVEIRA e de ANDRÉIA 
CASSIA APARECIDA TAMPELLI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIC CURAÇÁ DA SILVA e BRUNA RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auditor, nascido em Campo Formoso - BA, aos 17/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA CURAÇÁ 
DA SILVA e de MARIA MADALENA LÍRIO CURUÇÁ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EGBERTO DA 
SILVA e de MARILENE RODRIGUES MATEUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÉBER DE JESUS OLIVEIRA e AMANDA LAYS LUCATELLI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 14/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA e de TEREZINHA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, auxiliar 
administrativo , nascido em Diadema - SP, aos 16/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON LUCATELLI e 
de DALILA OLINDA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE PEREIRA LOURENÇO e TATIANE APARECIDA DA FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Controlador de acesso, nascido em Iracema - CE, aos 12/03/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO LOURENÇO DA SILVA e de MARIA LOURDES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA ALVES DA 
FONSECA e de ANGELICA QUITO DA FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERALDO ALVES PEREIRA e ANGELA APARECIDA NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de máquina, nascido em Várzea Alegre - CE, aos 07/11/1962, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO ALVES 
PEREIRA e de MARIA SOCORRO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo 
André - SP, aos 16/10/1973, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO NUNES SOBRINHO e de CLEIDE CATARINA 
NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANDERLEI RODRIGUES DA CUNHA  e ANTONIA EDINEIDE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista , nascido em MOGI DAS CRUZES - SP, aos 02/11/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMAR 
RODRIGUES DA CUNHA  e de MARIA APARECIDA DO CARMO CUNHA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, auxiliar de limpeza , nascido em CRATEUS -CE, aos 20/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
PEREIRA DA SILVA  e de ANTONIA EUFRAUSINO BARROS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIELE FERREIRA MAIA e JULIANA NEIVA ALENCAR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Cabelereira, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de IZAIAS MAIA e de AÍSA 
FERREIRA MAIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 17/01/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO NEIVA ALENCAR e de IRACI ROCHA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSON RIBEIRO DE SOUZA e BRENDA WENDY FERREIRA DE ARRUDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico de TI, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de IDAILTO 
RIBEIRO DE SOUZA e de TEREZINHA OLIVEIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de EUFLÁVIO MOREIRA DE ARRUDA e 
de MARIA DAS DORES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO OLIVEIRA SILVA e AMANDA YURIKO SASAKI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1979, residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de JOSIAS JOSÉ DA 
SILVA e de MARIA REGINETE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista financeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SASAKI e de 
DALVA MARGARIDA DA ROCHA SASAKI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ RICARDO SANTOS DE PAIVA e VIVIAN MOANE CELERINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 03/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
LUIS DE PAIVA e de ZENILDE MATIAS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de 
enfermagem, nascido em Limoeiro - PE, aos 08/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDI CELERINO DA SILVA 
e de ELZA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUÍZ GUSTAVO AYRES SILVA SANTANA e STHEFANY TEODORO DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WAGNER AYRES SANTANA e de ARMANDA LEIA DA SILVA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de estética, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBSON DA COSTA 
e de DANIELE TEODORO BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 25 de agosto de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILDO JOSÉ DA SILVA e VALDIRENE MARIA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasieira, solteiro, 
pintor, nascido em Jacuípe - AL, aos 17/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MIRANDA DA SILVA e de 
JOSEFA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Jacuípe - 
AL, aos 26/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de GERCINO MAURICIO DA SILVA e de VALDENICE MARIA ALVES; 
 
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,  25 de agosto de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


