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Ano 30 - Nº 4677- São Paulo, Terça- feira,  1º de dezembro de 2020 

 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO DE OLIVEIRA BRAGA e KAREN CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Poções - BA, aos 23/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de RAUMIR DO 
NASCIMENTO BRAGA e de AVANI MARIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em São José dos Campos - SP, aos 06/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDINAR DIAS DE SOUSA 
e de MARIA VALDIRENE BENTO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA ROMERO e PAULA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, bombeiro civil, nascido em Jundiaí - SP, aos 24/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de GLAUCHER 
JULIO FERREIRA ROMERO e de TANIA REGINA ALVES NASCIMENTO ROMERO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, professora, nascido em DIADEMA - SP, aos 16/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
PEREIRA DA SILVA e de MARIA ESTEFANIA FERREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAY ARAUJO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA MARIA LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
tapeceiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/02/1992, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
CURRALIM DE OLIVEIRA e de RITA MARIA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de recursos humanos, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/09/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSE FERREIRA LEITE e de JOSEFA MARIA DIAS LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ VICTOR PEREIRA ROCHA QUEIROZ e THAYS OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar geral, nascido em Barueri - SP, aos 25/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de ANDRÉ 
MARIANO SILVA QUEIROZ e de ROSALINA PEREIRA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Ibicaraí - BA, aos 27/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MATIAS SILVA DOS 
SANTOS e de GILMARA DE JESUS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS DENNER MONTEIRO DA SILVA e CAMILA JARDIM LOPES MEIRELES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de montagem, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA e de MARTA NEUSA DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 17/02/1991, residente em Diadema - SP, filho de 
ARMANDO LOPES MEIRELES e de MARIA MADALENA LUIZ MEIRELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANESIO PARIS PACHECO e RAQUEL CARDOSO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
controlador de acesso, nascido em Nilopolis - RJ, aos 30/05/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de ALECIO PACHECO 
e de LEONILDA PARIS PACHECO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquina, nascido em 
Votuporanga - SP, aos 29/06/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de ROMILDO CARDOSO e de DERALDINA 
RODRIGUES CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER DOS SANTOS CUBA e MARIA SUELI DA SILVA CUBA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1956, residente em SÃO PAULO - SP, filho de DURCELINO 
CUBA e de VICENTINA MARIA CUBA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, advogada, nascido em São 
Paulo - SP, aos 09/02/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE BARBOSA DA SILVA e de JORGINA FRANCISCA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO CRUZ SANTOS e JESSANE APARECIDA DE FREITAS CANGUSSU, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Xique-Xique - BA, aos 12/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME 
BARBOSA DOS SANTOS e de DIVINA DA CRUZ SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ROBERTO ALVES CANGUSSU e 
de MARCINA APARECIDA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DA SILVA GONÇALVES FERREIRA e FABIANE LIMA LUCENA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL GONÇALVES 
FERREIRA e de SUELI SORAIA DA SILVA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS SOBRAL DE LUCENA e de TANIA 
MARCIA DE LIMA LUCENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILSON LUÍS DA SILVA e LUCIANA RAMOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, funileiro, 
nascido em Piracicaba - SP, aos 13/03/1975, residente em Mirandópolis - SP, filho de ALCIDES JOSÉ DA SILVA e de MARIA 
APARECIDA FARIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em Diadema - SP, aos 
25/06/1984, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ TOMAZ DA SILVA e de JOSEFA DE LIMA RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROMAIN PRONO e BRUNA IOLANDA INOCENCIO FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade francesa, solteiro, 
marinheiro comercial, nascido em VANNES -  FRANÇA, aos 03/09/1990, filho de CHRISTOPHE FRANCIS MARIE PRONO 
e de VALÉRIE BARZIC; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de marketing, nascido em Suzano - SP, 
aos 10/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON INOCENCIO FONSECA e de MARIA IVONILDE COELHO 
EUGÊNIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO ALVES DA SILVA e INALDA GOMES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Recife - PE, aos 19/08/1974, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS SILVA e 
de IRENE ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Recife - PE, aos 
25/08/1966, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO GOMES DE SOUZA e de QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON DE OLIVEIRA MARTINS e ANA CRISTINA VELÔSO SIQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empacotador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ONESIMO FERREIRA MARTINS e de JANETE DE OLIVEIRA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de loja, nascido em CRUZ DAS ALMAS - BA, aos 02/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO BARBOZA SIQUEIRA e de MERY MARCIA SANTOS VELÔSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABRÍCIO DE OLIVEIRA e FERNANDA APARECIDA DE JESUS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente de processos, nascido em São José dos Campos - SP, aos 28/05/1982, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCIANO DE OLIVEIRA e de LÚCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de comércio exterior, nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSE FRANCISCO 
PEREIRA e de CARMELITA LORENA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DELCIONE SILVA GOMES e LILIANE JOINA DOS SANTOS VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Boquira - BA, aos 05/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de ADÃO FERREIRA GOMES 
e de ROSA MARIA DA SILVA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de vendas, nascido 
em Caxias - MA, aos 29/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO DA SILVA VIEIRA e de VALDINÊ DOS 
SANTOS VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON TOFANELI e JANAINA BERNARDES DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
funcionário público estadual, nascido em Bandeirantes - PR, aos 22/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de DORIVAL 
TOFANELI e de MARIA HELENA CHIRITA TOFANELI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 13/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALEXANDRE DA CRUZ e de ANA 
BERNARDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR e THÂMARA DA SILVA FRAZÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 15/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CARLOS ALBERTO VIANA DE OLIVEIRA e de MARIA ZENILDA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Maceió - AL, aos 21/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS DA SILVA PRUDENCIO 
e de JOSIMEIRE FRAZÃO DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO DE MEDEIROS VIGARIO e LUIZA ESTRELA DANTAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cartorário, nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RAPOSO DE 
MEDEIROS VIGARIO e de IRENE DE MEDEIROS VIGARIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em Sousa - PB, aos 22/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ESTRELA DANTAS e de MARIA 
IVONETE ESTRELA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WATILEY HENRIQUE FERREIRA e CLAUDIA REGINA DA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente de peças para caminhão, nascido em Ipatinga - MG, aos 05/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NICOLINA BERNADINA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo 
- SP, aos 09/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de SERAFIM DA SILVA COSTA e de DALVA RAFAEL DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS GARCINO BIANCO e KELLY BARBOSA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Santo André - SP, aos 17/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
CESARIO BIANCO e de MARTA GARCINO DA SILVA BIANCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 22/09/2001, residente em Diadema - SP, filho de TARCISIO BARBOSA DA 
SILVA e de MARIA ORNEIDE PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHN JOHANES ARAUJO e TANIA DE JESUS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSE JOHANES DE ARAUJO e de NEIDE 
MARIA BATISTA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, nascido em Diadema - SP, 
aos 12/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSEVALDO DE JESUS LIMA e de JUDITE FRANCISCO DO 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSIAS CAVALCANTE DA SILVA e INEIDE DA PAIXÃO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Palmeira dos Índios - AL, aos 01/04/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON 
CHAGAS DA SILVA e de EDITE CAVALCANTE DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de 
padaria, nascido em Ilhéus - BA, aos 27/03/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIME BARBOSA DOS SANTOS e 
de LUIZA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO TIMOTEO REIS e QUELE GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1983, residente em SÃO PAULO - SP, filho de FERNANDO 
NARCISO REIS e de EDILEUZA TIMOTEO REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de hotelaria, 
nascido em Salvador - BA, aos 30/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO GONÇALVES DE ASSIS e de 
MARIA DINALVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VALDENOR SANTOS SILVA e MARIA SILVANEIDE DA SILVA GOUVEIA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, padeiro, nascido em São José do Egito - PE, aos 30/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDECIR JOSÉ DA SILVA e de MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São José do Egito - PE, aos 09/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DAS GRAÇAS 
DA SILVA GOUVEIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JHONATAS RUBENS DIAS DE FREITAS e IZABELLA ALMEIDA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Embu-Guaçu - SP, aos 03/12/1997, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO DA 
ROCHA FREITAS e de MARIA MADALENA DIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO MARTINS SANTOS 
e de SABRINA DE ALMEIDA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO GREGORIO CEBALLOS QUIROZ e CLEIA MATIAS DE QUEIROZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
panamenha, solteiro, autônomo, nascido em PANAMÁ, aos 16/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO 
CEBALLOS e de ARGELIA QUIROZ PACHECO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
São Paulo - SP, aos 19/07/1977, residente em Diadema - SP, filho de REGINALDO CANARIO DE QUEIROZ e de 
CLAUDENICE MATIAS DE QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON GERMANO ALEXANDRINO  e RAFAELA CRISTIAN XAVIER DE SIQUEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , divorciado, auxiliar geral, nascido em JABOATÃO - PE, aos 16/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDUARDO GERMANO ALEXANDRINO  e de MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, auxiliar de cozinha , nascido em SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, aos 31/08/1974, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ XAVIER DE SIQUEIRA  e de NELSA XAVIER DE SIQUEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADEIR PEREIRA DA ROCHA e ELAINE GALDINO FREIRE , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, 
diretor administrativo , nascido em CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, aos 19/04/1973, residente em DIADEMA - SP, filho 
de HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA  e de MARIA AMELIA ROCHA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de recursos humanos , nascido em MAUÁ - SP, aos 06/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
GALDINO FREIRE  e de VERA LUCIA RIBEIRO PORTO FREIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL HELENO FEITOSA DE SÁ JÚNIOR e GISLAINE RICELLE FERREIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Paulo Afonso - BA, aos 21/01/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MANOEL HELENO FEITOSA DE SÁ e de EDITE GOMES DE SÁ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em Garanhuns - PE, aos 21/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVAN XAVIER DE SOUSA 
e de MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS RODRIGUES WECK DIAS e MAÍSA SANTOS LONGO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMAR WECK DIAS e 
de ROSELI RODRIGUES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em Caieiras - 
SP, aos 12/07/1991, residente em FRANCO DA ROCHA - SP, filho de DELCIO LONGO e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
LONGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e EUDIANE RODRIGUES COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, almoxarife, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE CICERO 
DOS SANTOS e de MARIA MANOEL DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOSINO NUNES COSTA e de ISABEL 
RODRIGUES DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS CAMARGO BONFIM e ELZA SEBASTIANA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR 
RODRIGUES BONFIM e de NADIR CAMARGO BONFIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Monte Azul - MG, aos 10/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCEBIADES FERNANDES RIBEIRO 
e de ALVINA SEBASTIANA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MURILLO BERNARDES BENTO e ANGÉLICA FERREIRA DA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1994, residente em São Paulo - SP, filho de RICARDO RIBEIRO 
BENTO e de MARIZA CRISTINA BERNARDES BENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/04/1989, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO INÁCIO ALVES DA ROCHA e de 
ADILCIMAR FERREIRA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNER SOUSA NASCIMENTO e KARINA LORENA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Impressor digital, nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LINDOMAR 
MARQUES NASCIMENTO e de LIDUINA MENDONÇA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Designer gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON MOREIRA 
DOS SANTOS e de GISLAINE LORENA DA  SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL AUGUSTO e SARA MOREIRA NICOLAU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Mauá - SP, aos 05/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de EVA APARECIDA AUGUSTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 28/10/2002, residente em Diadema - SP, filho de 
ARGEMIRO NICOLAU FILHO e de EDINÉIA DEVANI MOREIRA NICOLAU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE e LEILA COSTA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Técnico de telecomunicações, nascido em Recife - PE, aos 19/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ISRAEL 
LEONCIO DE ALBUQEURQUE e de MARINALVA JOSÉ DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Coordenadora administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 07/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSVALDINO PEREIRA DE SOUZA e de MARIA DO CARMO DA COSTA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR SOUSA MARTINS e EVELYN COSTA TORRES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
campo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de OROALDO 
FERNANDES MARTINS e de MARIA BERNADETE DE SOUSA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de RH, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 15/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO 
DE OLIVEIRA TORRES e de VERA LUCIA GERMANO COSTA TORRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS e VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tapeceiro, nascido em Santo André - SP, aos 15/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de COSMO GOMES 
DOS SANTOS e de IZABEL MARIA CELAN DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionária 
pública, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GENI APARECIDA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERTON CESAR DOS SANTOS e LAYANE LEONARDO DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Analista de execução integrada, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/02/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GERONIMO VALTER DOS SANTOS e de ROSELIA MARIA SANTANA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Técnica de segurança do trabalho, nascido em Diadema - SP, aos 03/10/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JONAS FRANCISCO DA CRUZ e de RITA LEONARDO DE MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONDINELLY VILELA DE OLIVEIRA e JOICE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Águas Formosas - MG, aos 26/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BENTO DE 
OLIVEIRA e de MARCIA DE FÁTIMA VILELA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em Piracicaba - SP, aos 02/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JULIO ALVES DA SILVA e de 
MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO KAUAN BARBOZA e TAIS RODRIGUES MACHADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auditor, nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTONIO BARBOZA 
e de CATIA CILENE TEIXEIRA BARBOZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 01/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de NILDA RODRIGUES MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODOLFO BARBOSA BOMFIM e PRISCILLA SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente financeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVONEY PEREIRA 
BOMFIM e de LUZIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA BOMFIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO SABINO DA SILVA 
e de PAULA REGINA SANTOS PEREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON LUCAS MACIEL PORTO e GABRIELA DANTAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, designer, nascido em Diadema - SP, aos 06/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de KLEITON MOREIRA 
PORTO e de FLAVIA MACIEL MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em Diadema - SP, aos 15/08/2000, residente em Diadema - SP, filho de GLEDSON MIKE ALVES DA SILVA e de DENISE 
ALVES DANTAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOGO CABRAL ALVES e MICHELE SILVA PAIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Serralheiro, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ADALBERTO ALVES e de LUCILENE 
CRISTINA CABRAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 21/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de IZAC PEREIRA DE PAIVA e de PATRICIA SANTOS PEREIRA SILVA 
PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO MACHADO PEREIRA e KARINA BRASILEIRO PASSOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO SANTANA PEREIRA 
e de ADAILZA MACHADO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO GUIMARÃES PASSOS e de JANE ALVES BRASILEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DE MATTOS e ADRIANA SANTOS BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em Santos - SP, aos 17/09/1976, residente em Diadema - SP, filho de ARLETE DE MATTOS PEREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - SP, aos 21/11/1976, 
residente em Diadema - SP, filho de DEUSDEDETE BATISTA e de ADENI SANTOS BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1º  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA e AMANDA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Segurança, nascido em Diadema - SP, aos 18/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUÉ 
GUILHERME FERREIRA e de NEUSA MATIAS DE OLIVEIRA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 24/11/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS 
e de SELMA PEREIRA SANTOS; 
 
 
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, 1º  de dezembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


