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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAUÊ ARAUJO MENDES DA SILVA e RAYSSA GALDINO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/07/2000, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSE MENDES 
DA SILVA e de FRANCINETE ARAUJO MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 25/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID GALDINO DA SILVA e de VIVIANE DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE GOMES DIAS e ALINE NUVOLARI GORDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
FERREIRA DIAS e de TEREZINHA DAS GRAÇAS GOMES DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em JAÚ - SP, aos 25/03/1990, residente em SÃO PAULO - SP, filho de SEBASTIÃO GORDO e de DELMA MARIA 
NUVOLARI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EWERTON LUCAS PEREIRA DURVAL e THAMIRES DE PAULA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA-SP, aos 18/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ERMILTON 
MENDONÇA DURVAL e de MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 28/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
CAETANO DA SILVA e de EDILENE DE PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO ROGÉRIO RODRIGUES VIEIRA e CRISTIANE RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/10/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
CARMÉLIO VIEIRA e de VICENCIA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de DOUGLAS RIBEIRO e de 
MARIA LUISA BRAGA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAUL MICHAEL DA SILVA PEREIRA e SHEYLA DE OLIVEIRA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em TATUÍ - SP, aos 12/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO 
FRANCISCO PEREIRA e de VANEIDE DO SOCORRO VALADARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de qualidade, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 05/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SILMAR BARBOSA SANTOS e de ELIANE OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA e DAYANE NASCIMENTO DE LIMA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ARTUR DOS 
SANTOS OLIVEIRA e de SANDRA ALVES DE SANTANA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancária, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE NASCIMENTO DE 
SOUZA e de FRANCISCA LIMA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEITOR FERREIRA ROCHA e SARAH CRISTINA DA SILVA BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA e de ELIETE FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
jornalista, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO DE ALMEIDA 
BARBOSA e de ELIZETE TEODORA DA SILVA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ODILIO JOSÉ PEREIRA e ROSENILDA MACIEL ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em ACAIACA - MG, aos 11/10/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EUGENIO PEREIRA e 
de LOURDES CÂMARA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em OLIVEDOS - PB, 
aos 24/04/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO ALMEIDA COSTA e de MARGARIDA MACIEL COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 28 de abril de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS DANTAS BENEVIDES  e ALINE JENNIFER SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 08/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ORLANDO 
BENEVIDES e de RANILDA DANTAS ALVES BENEVIDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
caixa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/09/2000, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ADILSON LUIZ 
DA SILVA e de JACILENE FRANCELINO DA SILVA; 
 
 
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, 28 de abril de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


