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Ano 30 - Nº 4688- São Paulo, Terça- feira,  29 de dezembro de 2020 

 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DALTON VAN BASTHEN SANTOS e ROSEMEIRE  RAMOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, lider 
de valetamento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/07/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DOS 
SANTOS  e de OLIMPIA ALETE DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, motorista de ônibus 
, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO BENEDITO PEREIRA RAMOS  
e de ROSA FRANCISCA MAGALHÃES RAMOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCIGLÊDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA e GLAUCIA PERPÉTUA DE ASSIS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, torneiro CNC, nascido em São José de Piranhas - PB, aos 20/02/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO CALIXTO DE ALMEIDA e de MARIA ELIZABEL DE OLIVEIRA ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, nascido em Diadema - SP, aos 31/10/1984, residente em São Paulo - SP, filho de DOMINGOS DAS 
NEVES DE ASSIS e de ZÉLIA MARIA PERPÉTUA DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR e DANIELLE DURÃES GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estilista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER 
TADEU DE OLIVEIRA e de ANA MARIA COSTA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 19/02/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de HAILTON GONÇALVES e de 
MARIA LUIZA DURÃES GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IDAEL DOS SANTOS OLIVEIRA e IRANETE DE MENÊZES PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, sushiman, nascido em Guarujá - SP, aos 07/12/1983, residente em Diadema - SP, filho de IDAEL FRANCISCO DE 
OLIVEIRA e de MARIA VERONICA DOS SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Xique-Xique - BA, aos 11/04/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEREIRA FILHO e de IRANI 
TAVARES DE MENÊZES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACSON RODRIGUES DA SILVA e ROSELI APARECIDA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Jequié - BA, aos 07/08/1969, residente em Diadema - SP, filho de ARLINDO PIRES DA SILVA 
e de ADALICE RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Morretes 
- PR, aos 05/01/1974, residente em Diadema - SP, filho de BENIGNO PEREIRA e de JULIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO IVAN DO NASCIMENTO SILVA e ROSINEIDE RIBEIRO MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, líder de segurança, nascido em Pombal - PB, aos 13/12/1965, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO ROMÃO 
DA SILVA e de ANA DO NASCIMENTO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de conservação, 
nascido em Curimatá - PI, aos 07/07/1971, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDINO MARTINS PERERIA e de 
ADELITE RIBEIRO MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEILSON DE ARAUJO SILVA e ALECSANDRA DE LIMA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON 
CAVALCANTE DA SILVA e de MARIA IZABEL DE ARAUJO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
doméstica, nascido em Diadema - SP, aos 20/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BISPO PEREIRA e 
de JANETE MARIA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO JULIO DA CRUZ SILVA e ROSEMEIRE DA CRUZ PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de telecomunicações, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO DE SOUZA SILVA e de MARIA DO CARMO DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DOS REIS PEREIRA e de MARIA 
JOSÉ DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERISVALDO NASCIMENTO VIANA e MARIZA SOUZA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motoboy, nascido em BOA VIAGEM - CE, aos 25/04/1981, residente em Diadema - SP, filho de CÍCERO VIANA e 
de ANTONIA DO NASCIMENTO VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em LAJEDINHO 
- BA, aos 20/01/1979, residente em Diadema - SP, filho de AGUINANDES FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA ANA DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL FERNANDO JESUS DA SILVA e NATHALIA DE ARAUJO VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
AUGUSTO DA SILVA e de VALMIRA PEREIRA DE JESUS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
tecnica de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 05/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR VIEIRA 
e de SILVANA GONÇALVES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 29  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO DA SILVA ALVES e GLEICE MARTINS DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR SILVA 
ALVES e de TELMA DA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR CARLOS DO NASCIMENTO 
e de ANA APARECIDA MARTINS NASCIMENTO; 
 
  

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, 29  de dezembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


