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Ano 30 - Nº 4663 - São Paulo, Terça- feira,  27 de outubro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MISAEL DE SOUZA SANTOS e BIANCA MIKAÉLI DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 29/08/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de OSVALDO SOUZA DOS 
SANTOS FILHO e de ANTONIA MARTA DE SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Cajamar - SP, aos 01/08/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de GIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS e de 
NEIDE BERTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX CAETANO DE BRITO e GLAUCIA SOARES DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pintor, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIAO GOMES DE BRITO e 
de GEVACI CAETANO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 07/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE CARVALHO RIBEIRO e 
de ALZENEIDE RODRIGUES SOARES; 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDIO AFFONSO DOS SANTOS e MARIA SANTANA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de DURVALINO PEREIRA 
DS SANTOS e de MARIA JOSÉ AFFONSO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Guaraciaba - MG, aos 01/11/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de DIVINO ESPÍRITO SANTO DE SOUZA e de 
MARIA MARGARIDA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ ALEXANDRE ALVES REIS e GIRLÂNIA SOUSA DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Cícero Dantas - BA, aos 20/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RENATO 
DOS REIS e de JOSEFA ALVES REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em Cícero Dantas 
- BA, aos 04/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR RIBEIRO DE SANTANA e de JOSEILZA FERREIRA 
DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GINALDO DE SOUZA DIAS e BRUNA REIS DOS ANJOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, impressor 
de hot stamping, nascido em Senhor do Bonfim - BA, aos 12/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDIR 
GONÇALVES DIAS e de OZANA DE SOUZA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 24/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE WALTER MARINHO DOS ANJOS e de 
ROSILENE FERREIRA REIS DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO DOMINGOS DE OLIVEIRA e CÍCERA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, lombador, nascido em Apucarana - PR, aos 25/07/1971, residente em Diadema - SP, filho de BENEDITO DE 
OLIVEIRA e de GONÇALINA MOREIRA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços 
gerais, nascido em Lagoa dos Gatos - PE, aos 04/04/1976, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SALVADOR DA SILVA  
e de RITA MARIA DO CARMO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WANI JOSE DA SILVA e PRISCILA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em Remanso - BA, aos 02/11/1978, residente em Diadema - SP, filho de LIBORIO JOSE DA 
SILVA e de SILVINA ROSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, secretária, nascido em São Paulo - 
SP, aos 16/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de WAGNER ADALTON RODRIGUES DA SILVA e de MARIA JOSÉ 
GOMES SOARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO ARAUJO DOS SANTOS e VERONICA MALTAS RAMOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO MONTEIRO 
DOS SANTOS e de ADENILDA DE SOUSA ARAUJO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1987, residente em SÃO PAULO - SP, filho de VALDEMAR 
RIBEIRO RAMOS e de DENISE MALTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO FILGUEIRA DE LAVOR e GRACIELE LINS FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 24/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO ARTUR DE LAVOR e de MARIA IZAIRA FILGUEIRA DE LAVOR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Colorado - PR, aos 10/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO ALVES FERREIRA e de MADALENA LINS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DOS SANTOS e DANIELA CANDIDO RUIZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de 
grafica, nascido em Diadema - SP, aos 28/08/1989, residente em Diadema - SP, filho de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, consultora de vendas , nascido em São Paulo - SP, aos 16/02/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ROVITO RUIZ e de DIONEZIA CANDIDO RUIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e NATALIA CANDIDA LOURENÇO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vigilante, nascido em Jaboatão - PE, aos 28/05/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
FRANCISCO DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 24/12/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BALBINO LOURENÇO e de NOEMIA 
CÂNDIDA LOURENÇO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSEILTON GUILHERME LUCENA e JAQUELINE SANTOS GADELHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, representante de execução, nascido em Abreu e Lima - PE, aos 02/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ GUILHERME LUCENA e de FRANCISCA IVETE DA SILVA LUCENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO COSTA 
GADELHA e de MARIA NATALIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELIO RIBEIRO BORGES e SIMONE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
preparador de carne, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 27/04/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO RIBEIRO 
BORGES e de EUFRASINA ANTONIA BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de embalagem, 
nascido em Cabo - PE, aos 07/07/1975, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MANOEL DA SILVA e de TEREZA 
LUCIA 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 outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLLEY VIEIRA BITTENCOURT e SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Guarulhos - SP, aos 20/04/1993, residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO VIEIRA DA 
SILVA e de MARIA APARECIDA BITENCOURT SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1986, residente em SÃO PAULO - SP, filho de MARLIETE MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME MIRANDA DE CARVALHO e DÉBORA QUEIROZ SODRÉ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1982, residente em Diadema - SP, filho de ELENILSA 
MIRANDA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar contábil, nascido em São Paulo - SP, 
aos 05/02/1987, residente em Franco da Rocha - SP, filho de HILDEBRANDO RIBEIRO SODRÉ e de DULCINEIDE QUEIROZ 
SODRÉ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEAN VITOR CAMPOS e ANA CAROLINA SILVA BARBOZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RAMILO GONÇALVES 
CAMPOS NETO e de LUCIMAR LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CÉLIO BARBOZA e de 
JAISA MARIA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX RODRIGUES FRANCO e ÁDILA APARECIDA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, oficial de bobinas, nascido em Diadema - SP, aos 16/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDITO 
DA SILVA FRANCO e de HELENA RODRIGUES FRANCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica em 
enfermagem, nascido em Itamarandiba - MG, aos 23/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO 
FERNANDES e de MARIA ROSELI LOPES FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIANO JOSÉ DE BARROS e DANIELE DE MATOS MAGALHÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, técnico de enfermagem, nascido em Paudalho - PE, aos 29/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
INACIO DE BARROS e de MARIA DA LUZ DA SILVA BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
encarregada de recursos humanos, nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO MAGALHÃES FILHO e de DIRCE DE MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GELSON FERREIRA DA SILVA e SARA DOS SANTOS ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de LUIS FERREIRA DA SILVA e de 
JANIA NICOLAU DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 
30/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de HAMILTON SODRE DE ANDRADE e de JOCINELIA DOS SANTOS 
ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN SOUZA BARBOSA e LUANA CLÁUDIA NASCIMENTO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 17/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO ALVES 
BARBOSA e de MARILDA SOUZA DA PENHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de laboratório, 
nascido em Diadema - SP, aos 23/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIZ DA SILVA e de MARIA OLIVIA 
NASCIMENTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLAVIANO GOMES DE LIMA e MICHELE ANDRADE DOS ANJOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotor de merchandising, nascido em São Paulo - SP, aos 25/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
MIGUEL DE LIMA e de MARIA GORETE GOMES DE MÉLO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotora de merchandising, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ ANTONIO SERAFIM DOS ANJOS e de ELIENE ANDRADE DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON WILLIAN BARROSO e HEIDY PAULA SANTOMAURO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
DIAS BARROSO e de MIRTES HELENA BARROSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
faturamento, nascido em São Paulo - SP, aos 08/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ SANTOMAURO e de 
MARIA ENEIDA SANTOMAURO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM FERNANDES LOPES e SIMONE MARIA DA SILVA BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de JEOVAH 
TEODORO LOPES e de MAGDA SOARES FERNANDES TEODORO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em Macaparana - PE, aos 14/05/2000, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ IVAN BATISTA e de 
MARIA DO AMPARO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÁLIFE DOS SANTOS NOVAIS e BEATRIZ LIMA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
de produção, nascido em NOVA CANAÃ - BA, aos 01/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ADELINO CASTRO 
NOVAIS  e de MARIA LUZIA CORREIA DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido 
em NOVA REDENÇÃO - BA, aos 27/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de CELIO SILVA SANTOS  e de LEUZA 
MARQUES LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO EUZEBIO DANTAS e RAIMUNDA PETRONILHA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, eletricista , nascido em CARNAUBA DOS DANTAS - RN, aos 21/09/1960, residente em Diadema - SP, filho de 
JANUÁRIO FLORENCIO DANTAS e de ISABEL FLORENCIO DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, auxiliar de serviços gerais , nascido em JAGUARIBE - CE, aos 31/05/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO VARELA DA SILVA e de RAIMUNDA GRACILHA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS TIAGO DOS SANTOS e STHEFFANY LAURINDO DE JESUS DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, supervisor administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 06/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDY CARLOS AGUIAR DOS SANTOS e de EDNA TIAGO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, microempreendedora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/05/2001, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de JOÃO DE JESUS DIAS e de ELISANGELA LAURINDO DA SILVA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OZEAS PEREIRA DA COSTA e DAIANE INEZ DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
açougueiro, nascido em Monte Santo - BA, aos 03/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de CELESTINO SABINO DA 
COSTA e de MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/04/1991, residente em Diadema - SP, filho de NAIR INEZ DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO CARLOS SILVA MARTINS e JANICE DIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Belmonte - BA, aos 05/07/1973, residente em CARAPICUÍBA - SP, filho de TÂNIA MARIA SILVA 
MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de enfermagem, nascido em Belmonte - BA, aos 
09/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e de FLORISBELA DIANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE BARROS DA SILVA SANTOS e JESSICA VIRGINIA ROSENDO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux. de acabamento, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO APARECIDO DE ANDRADE SANTOS e de MAIRA IDALINA BARROS DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente de viagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/08/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AGNALDO DA ROCHA SILVA e de ROSALIA MARIA VIRGINIA ROSENDO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ROBERTO MESSIAS e KATLLYN MAYARA DA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/09/1987, residente em Diadema - SP, filho de ISMAEL GONÇALVES MESSIAS 
e de JUDITE MARIA MESSIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, 
aos 18/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de WILCIRLEY DA ROCHA e de EDMA COSTA DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO TORQUATO LIMA GOMES e PRISCILA PEREIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, militar, nascido em São Paulo - SP, aos 14/12/1991, residente em São Paulo - SP, filho de JOSÉ TORQUATO 
GOMES e de MARIA APARECIDA DE LIMA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, dentista, nascido 
em Diadema - SP, aos 20/02/1994, residente em Diadema - SP, filho de ARLINDO CELIO DA SILVA e de ZELIA 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 outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ROBERTO DE SOUZA SIMIONATO e MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FERNANDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, contador, nascido em Diadema - SP, aos 01/12/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO SIMIONATO e de MARTA DE SOUZA SIMIONATO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em Guanambi - BA, aos 16/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO NOVAIS FERNANDES e de 
ANAILDE DE OLIVEIRA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO SILVA FERREIRA e BEATRIZ ARAUJO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Santo André - SP, aos 25/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO SOARES FERREIRA e de 
GORETE CASSIANA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itapecerica da Serra 
- SP, aos 20/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXSANDRO MENEZES DA SILVA e de MARTA DE ARAUJO 
RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE PEDROSO e EVELYN SILVA DO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 12/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO PEDROSO 
e de ANGELA MARIA XAVIER PEDROSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São 
Paulo - SP, aos 23/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS e de ELIZABETE 
VALDEVINA DA SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID MARIANO DA SILVA e THAMIRES PIO DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Senhor do Bonfim - BA, aos 04/02/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BOSCO 
MARIANO DA SILVA e de MARLENE JOANA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 23/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARTA PIO DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAYTON ANDRADE LIMA e NAJARA DE ABREU MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1986, residente em São Paulo - SP, filho de VALDOMIRO DE LIMA e de 
EDITH ANDRADE DE MORAIS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora de educação física, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de BENIELBI APARECIDO MOREIRA e de 
SANDRA APARECIDA DAS GRAÇAS ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVANILDO VICENTE DA SILVA e ÁBIDA MEIRY DE MEDEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Monteiro - PB, aos 27/03/1950, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL VICENTE DA SILVA 
e de JOSEFA ANDRELINA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente de serviço I, 
nascido em Açucena - MG, aos 24/03/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de ENEAS ROSA DE PINHO e de LOUFERINA 
ANELITA DE MEDEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEIZON OLIMPIO DA SILVA e MARIA ISABEL SILVA DE ARANTES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vigilante, nascido em Palmares - PE, aos 05/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OLIMPIO DA 
SILVA e de AMARA MARTINS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/01/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de BENEDICTO CARLOS DE ARANTES e de NEUSA 
CONCEIÇÃO DE ARANTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO VITOR GOMES e SAMANTA VILELA FERREIRA ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
agente de estoque, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON VITOR 
GOMES e de CLAUDETE DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 20/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON MAURICIO FERREIRA ROSA e de 
ALESSANDRA VILELA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ HÉLIO DA SILVA e SILVIA CRISTINA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, guarda 
civil metropolitano, nascido em Poço Redondo - SE, aos 10/01/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO SOARES 
DA SILVA e de MAIRA VIEIRA DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Frutal 
- MG, aos 23/01/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de EXPEDITO RODRIGUES DE ARAUJO e de LOURDES ALVES 
ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO SERGIO DE SOUZA e LINA ROSA FONSECA COIMBRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletrotécnico, nascido em Indiaporã - SP, aos 27/04/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de ADOLFO ALTINO DE SOUZA 
e de MARIA MADALENA DA SILVA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Santos - SP, aos 08/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER COIMBRA e de ANA MARIA 
FONSECA COIMBRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL MOURA DE SANTANA e ANA LUIZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Nova Soure - BA, aos 25/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO MOURA DE 
SANTANA e de ANA MARIA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, 
nascido em Ivatuba - PR, aos 07/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ MARCULINO DA SILVA e de MARINA 
GRIGORIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON AMARAL DE CASTRO e VITÓRIA CARVALHO DE BARROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenador de produto aéreo, nascido em Diadema - SP, aos 25/10/1990, residente em São Paulo - SP, filho de 
ADÃO MAURICIO DE CASTRO e de IVONETE SANTOS AMARAL DE CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1993, residente em Diadema - SP, filho de AURELIO FERREIRA 
DE BARROS e de NAILDE RIBEIRO CARVALHO DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RUAN OLIVEIRA DOS SANTOS e NICOLE STEPHANIE ALMEIDA DE PAULA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 07/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
SOARES DOS SANTOS e de JEANE OLIVEIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de 
compras, nascido em Diadema - SP, aos 30/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO DE PAULA e de 
JOSILEIDE MARIA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILSON MANOEL DA SILVA e ELISANGELA SILVA VENANCIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
padeiro, nascido em Passira - PE, aos 17/08/1985, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL HELENO DA SILVA e de 
MARIA CECÍLIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, arrumadeira , nascido em OSASCO 
- SP, aos 12/08/1976, residente em Diadema - SP, filho de MAURILIO VENANCIO  e de MARIA DA SILVA VENANCIO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIMAS DE SOUSA SILVA e YWEVYLA DÁVYLLA MARTINS GASPAR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar logístico, nascido em Santo André - SP, aos 11/11/1996, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
EDMICIO DA SILVA e de VANILDA DE SOUSA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Eusébio - CE, aos 25/05/2001, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO GASPAR DA SILVA e de MARIA VANÚSIA 
MARTINS GASPAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO ALVES FARIAS DE SÁ e SILVIA GOMES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de DEUSDEDITH FARIAS DE SÁ 
e de SANDRA ALVES BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Araçuaí/MG, aos 
06/05/1991, residente em Diadema - SP, filho de SANTANA PEREIRA VIANA e de MARIZETE GOMES DA CRUZ PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO RIBEIRO JUNIOR e RAYNE ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURICIO 
RIBEIRO e de MARIA UMBERLANDIA XAVIER DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em Santo André - SP, aos 15/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALNIDO IZIDORO SANTOS e ZULEIDE BEZERRA LEÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Porto Real do Colégio - AL, aos 28/05/1951, residente em DIADEMA - SP, filho de NALCISO 
IZIDORO SANTOS e de SANTINA IZIDORO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços 
gerais, nascido em Mataraca - PB, aos 26/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERREIRA LEÃO e de 
ISAURA BEZERRA LEÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO ROCHA SANTOS e ELBA CRISTINA ALVES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
açougueiro, nascido em ILHÉUS - BA, aos 22/06/1983, residente em Diadema - SP, filho de LANDOALDO DUARTE SANTOS 
e de LUZIA VIEIRA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em JUAZEIRO - BA, aos 
09/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JOSÉ DA COSTA e de EUNICE ALVES COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SILVA BARROS e BRUNA REZENDE NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
instalador L.A., nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1993, residente em Diadema, filho de AGNALDO DE BARROS e de 
REGIANE SÃO JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
09/03/1994, residente em Diadema - SP, filho de DANIEL BATISTA NASCIMENTO e de ADRIANA REZENDE GOULART 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO LEITE MENÊZES e ANA KEILA DINIZ ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, nascido em Igarapé Grande - MA, aos 31/05/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de ESAÚ MENÊZES e 
de MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE MENÊZES; e a pretendente: , divorciado, operadora de caixa, nascido em São José de 
Ribamar - MA, aos 29/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARINALDO RODRIGUES ROCHA e de ROSALIA 
DOS SANTOS DINIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON PEREIRA SÁTERO e JANETE DOS SANTOS VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em Santa Luzia do Paruá - MA, aos 14/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM SÁTERO 
SOBRINHO e de LUISA PEREIRA SÁTERO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Iramaia - 
BA, aos 20/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIEIRA e de ORLANDA DOS SANTOS VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ANTONIO DA SILVA e AMANDA LIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 20/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO ANTONIO DA 
SILVA e de MARGARIDA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 21/03/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARTINS DOS SANTOS e de MARIA 
ROSALIA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILSON PEREIRA SANTOS e JOSICLEIDE DE SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, separador de plastico, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/01/1979, residente em Diadema - 
SP, filho de FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS e de VALDIVINA PEREIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em BEZERROS - PE, aos 27/06/1982, residente em Diadema - SP, filho de 
SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS e de JOSEFA EDINEUZA DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER AGUIAR DA SILVA e ELISANGELA SOARES XAVIER, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em Belém - PA, aos 18/03/1984, residente em Diadema - SP, filho de HELOIZA AGUIAR DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 19/04/1975, residente em Diadema 
- SP, filho de HAMILTON XAVIER e de MATILDES RAIMUNDA SOARES XAVIER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO FREIRE DOURADO e DAIANE SARAIVA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 08/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO FREIRE DOURADO 
e de MARIA DAS GRAÇAS FREIRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de limpeza, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 30/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ALIARDO MACÊDO DA SILVA e de 
GERALDA SARAIVA BALEEIRO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME DEMONTIEUX DOS SANTOS e LARISSA ALVES GRECCHI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenador de recursos humanos, nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO DEMONTIEUX DOS SANTOS e de FRANCISCA LUIZA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresária, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1995, residente em São Paulo - SP, filho de 
MARCELLO GRECCHI e de LEDA MARIA ALVES GRECCHI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de outubro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEF GOMES DE MELO e AMANDA SILVA DE MENEZES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de movimentação, nascido em Santo André - SP, aos 05/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
FERREIRA DE MELO e de MARIA JOSELMA GOMES DA SILVA MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativa, nascido em Santo André - SP, aos 04/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ARLINDO 
OLIVEIRA DE MENEZES e de MARIA MARTA DA SILVA MENEZES; 
 
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 outubro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


