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Ano 29 - Nº 4640 - São Paulo, Terça- feira, 1º de setembro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM DE MORAIS MARTINS e BRUNA DE MELO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
prensista, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO LOURENÇO MARTINS 
e de JANAINA BEATRIZ DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - 
SP, aos 28/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON PEREIRA RODRIGUES e de VALQUIRIA DE SOUZA 
MELO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON LUCIANO DA SILVA e HELOISI ACAIABA MARTINS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS LUCIO DA SILVA e de IVANI BERNARDO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente 
de viagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/10/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ACRISIO ANTONIO DOS 
SANTOS FILHO e de MARIA LUIZA MARTINS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAUIRES SILVA SANTANA  e KAROLINE SANTANA DE ARAUJO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, aux. de almoxarifado , nascido em FEIRA DE SANTANA - BA, aos 16/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MIRALVA SILVA SANTANA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, gerente geral, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 12/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS JACO DE ARAUJO  e de CLEIDE MARIA SANTOS 
SANTANA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO MARQUES DE SOUSA e ELIZA CRISTINA PINTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 09/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ VIEIRA DE SOUSA e de 
NICE APARECIDA DA SILVA MARQUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Raul 
Soares - MG, aos 17/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JÚLIO PINTO e de FÁBIA FRANCISCA DA 
CONCEIÇÃO PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIVALDO PEREIRA DIAS e PATRÍCIA APARECIDA DA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, pedreiro, nascido em NAZARÉ DO PIAUÍ - PI, aos 03/11/1967, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
PEREIRA FRANCO e de CREUZA FERREIRA DIAS FRANCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/07/1973, residente em Diadema - SP, filho de   e de ANA EDITE DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO BRAZ DE ARAUJO e ELISÂNGELA VALÉRIA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de empilhadeira, nascido em PAULO AFONSO - BA, aos 28/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ROSALVO GERON DE ARAUJO e de MARIA APARECIDA BRAZ DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de empilhadeira, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DO CARMO SANTOS e de MARIA DA CONSOLAÇÃO PEREIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGELO ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA e CLAUDIA REJANE DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JERONIMO ROSA 
DE OLIVEIRA JUNIOR e de EDINA SILVA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora 
de caixa, nascido em Escada - PE, aos 14/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENO LOURENÇO DE LIMA e 
de MARIA CLEMILDA DOS SANTOS DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEYVID CARLOS MOREIRA DE SOUZA e MARCELA CRISTINA DE JESUS BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção predial, nascido em FRANCA - SP, aos 30/05/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROBERTO CARLOS MOREIRA DE SOUZA  e de MARIA SOCORRO MOREIRA DA SILVA DE 
SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, berçarista, nascido em FRANCISCO MORATO - SP, aos 
30/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MORENO BARBOSA e de INACIA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS DIAS BARROS e KESLLY PEREIRA ANDRADE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireiro, nascido em ARAPIRACA - AL, aos 24/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BARROS 
CAMPOS NETO e de EDIVANIA DIAS DA ROCHA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDEMIR CUSTODIO 
DE OLIVEIRA e de TATIANE PEREIRA ANDRADE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALDEIVID RICHARD SANTOS LIMA e ANDRESA PEREIRA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, carregador logistico, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/09/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
ADALTO GOMES DE LIMA e de TEREZINHA DOS SANTOS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 23/04/1993, residente em Diadema - SP, filho de CESAR DO 
NASCIMENTO e de ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE JOSÉ DOS SANTOS e NÁDIA CLETO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, educador, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 20/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GIDELSON JOSÉ DOS SANTOS e de MONICA 
LEITE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em MANAUS - AM, aos 
19/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA IONE CLETO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MOISÉS DOS SANTOS e ANGELINA FRANCISCA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Igreja Nova - AL, aos 10/04/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de DOURIVAL DOS SANTOS e 
de NEUZA DE BARROS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em Jitaúna - 
BA, aos 02/12/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e de ANTONIZIA PEREIRA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO DIAS DE ALMEIDA e LUANA SILVA SANTOS BACELAR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
abastecedor de carro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de WALDIK DE 
ALMEIDA SILVA e de ANA SANDRA DIAS DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em REMANSO - BA, aos 04/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO RIBEIRO BACELAR e de CAROLINE 
SILVA SANTOS BACELAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITÓRIA SOUZA DE OLIVEIRA e JAÍNA LETÍCIA TRINDADE SANTOS LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, sub gerente, nascido em POMPÉIA - SP, aos 23/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
ALMEIDA DE OLIVEIRA e de ALCIONE DIAS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de 
loja, nascido em GAVIÃO - BA, aos 08/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ JORGE COSTA LOPES e de 
VERONICE TRINDADE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE ALVES DA SILVA e VITÓRIA BIANCA CAROLINE DOS SANTOS FERNANDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de expedição, nascido em Diadema - SP, aos 27/06/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA e de ANDREA JOSEFA BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de saque jr, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/01/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DAVI RODRIGUES FERNANDES e de ELISABETE DOS SANTOS FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AUGUSTO ALVES DO VALLE DA SILVA  e SARAH DANTAS SOUSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, comprador , nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de AUGUSTO DO 
VALLE DA SILVA  e de MARCIA MARIA ALVES PEDROSA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgiã 
dentista , nascido em TERESINA - PI, aos 28/01/1993, residente em São Paulo - SP, filho de JOÃO GUTEMBERG ROCHA 
SOUSA  e de ANA CLAUDIA RODRIGUES DANTAS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON APARECIDO BANE OLIVEIRA e LAÍS SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de MARIO APARECIDO 
DE OLIVEIRA e de MARIA DAS GRAÇAS BANE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 14/08/1988, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA 
SILVA e de OSCARINA ROSA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ FERNANDO DE CARVALHO CORREA e LIVIA RIBEIRO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de imigração, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE OTAVIO DE CARVALHO PESSOA e de SONIA MARIA DE CARVALHO CORREA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, coordenadora financeira, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/10/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOAQUIM JUVENCIO DE ALMEIDA NETO e de LOURDES RIBEIRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS e DAIANE BISPO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/06/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSE LINDIVAL PEREIRA DOS SANTOS e de ROZENEIDE ROQUE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, meio oficial , nascido em Diadema - SP, aos 08/02/1982, residente em Diadema - SP, filho de CLEUSA 
BISPO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DJALMA MOREIRA BARBOSA e ELISANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/12/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO LINO BARBOSA e de ADILIA MOREIRA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO LUCAS e de NEUSA DE 
OLIVEIRA LUCAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELICLÉCIO CAMPOS DA SILVA e MARIA BETÂNIA FERREIRA SANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em ÁGUA BRANCA - AL, aos 18/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO 
MANOEL DA SILVA e de CICERA MARIA CAMPOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em ÁGUA BRANCA - AL, aos 25/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO VIEIRA SANDES e de 
MARIA SANTINA FERREIRA SANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO MESQUITA NETO e ANEZITA FERRAZ SOUTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
pintor, nascido em Itapagé - CE, aos 26/11/1955, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO MESQUITA DE SOUSA 
e de MARGARIDA ALBUQUERQUE MESQUITA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
Bandeira - MG, aos 01/08/1962, residente em Diadema - SP, filho de PACIFICO FERREIRA SOUTO e de MARIA FERRAZ 
SOUTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDREI DE ALMEIDA GOMES e GRAZIELA OLIVEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
securitário, nascido em São Paulo - SP, aos 18/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO GOMES e de 
APARECIDA MARIA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Securitária, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 28/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AMÉRICO DA SILVA e de MARIA 
LUCIA OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS SANTOS DA SILVA e ALINE CATARINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aux. de produção, nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISEU JOSÉ DA SILVA 
e de MARIA DO CARMO BENTO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op. de caixa, nascido 
em São Paulo - SP, aos 17/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS e de 
ANGELA MARIA CATARINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO FERNANDO CLEMENTE e CRISLAINE LARREA TORRACA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, polidor, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCEBIADES 
CLEMENTE e de EFIGENIA MARGARIDA CLEMENTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em PONTA PORÃ - MS, aos 17/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de NELSON FLORENCIANO TORRACA e de 
GABRIELA MARTIN LARREA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS e ADRIANA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
pintor, nascido em SÃO BENEDITO DO SUL - PE, aos 10/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTES NUNES 
DOS SANTOS e de GRINAURA ROSÁLIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, inspetora 
de qualidade, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, aos 03/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DOS 
SANTOS e de MARIA APARECIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY CARDOSO MARTINS DIAS e CÍCERA ALVES DE SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de caixa, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/09/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RUBENS MARTINS DIAS e de AMARA CARDOSO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de classe, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO GRANGEIRO DA SILVA e de MARIA SOLENE ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO APARECIDO OLIVEIRA DA COSTA e SUELEN DA SILVA CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, supervisor de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 01/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
JACINTO DA COSTA e de ABETIA OLIVEIRA DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 19/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ADIEL PEREIRA DA CUNHA e 
de NAILDA DA SILVA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO LIMA DE SOUZA e BRUNA PIRES DUARTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MORAIS DE SOUZA e de 
MARIA TELMA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 17/12/1995, residente em Diadema - SP, filho de ESMERALDO QUEIROZ DUARTE e de NEUSA PIRES CAMBUI 
DUARTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO CARMO MARTINS DE SOUZA e RUTE DE LANA MEDINA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, op. de call center , nascido em Diadema - SP, aos 13/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de EDESIO CARMO 
DE SOUZA e de MARIA DE LOURDES MARTINS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnica 
em enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MEDINA e de 
MARIA DE FATIMA MEDINA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILSON DE SOUZA e ADRIANA PAIVA DE LISBOA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, padeiro, 
nascido em Passos - MG, aos 17/05/1980, residente em Diadema - SP, filho de EURIDES DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/05/1977, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL FERREIRA DE LISBOA e de ALDA DO NASCIMENTO PAIVA LISBOA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERICK JONES e GABRIELLE CARVALHO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de NILTON JONES e de 
NIVALDA MARIA JONES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 15/05/1997, residente em Diadema - SP, filho de ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS e de MARIA DALVA 
CARVALHO DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SEBASTIÃO HENRIQUE DE MOURA e CLAUDIA ALKIMIM DEBOLETA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, porteiro, nascido em SÃO GERALDO - MG, aos 20/01/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
EUZÉBIO DE MOURA e de MARIA JOSÉ DE MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionaria publica, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de OLIVIO DEBOLETA e de JESUITA 
ALKIMIM DEBOLETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS TADEU SILVA BONIFACIO e MÁRCIA OLIVEIRA DE BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
DONIZETI DE FREITAS BONIFACIO e de MARIA DO SOCORRO SILVA BONIFACIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Supervisora administrativa, nascido em São Paulo - SP, aos 09/06/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de DAVI FRANÇA DE BRITO e de GUIOMAR OLIVEIRA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISRAEL SOUZA SILVA e PALOMA FONSECA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de 
instalação, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO SOARES DA SILVA e 
de TEREZINHA SOUZA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de RH, nascido em Ferraz de 
Vasconcelos - SP, aos 18/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCEBIADES FRANCISCO PEREIRA e de NOEME 
BATISTA FONSECA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO GOMES DA SILVA e ANTONIA NERES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
comerciante, nascido em ASSARÉ - CE, aos 12/08/1971, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO VICENTE DA 
SILVA e de RAIMUNDA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, nascido em 
VITORINO FREIRE - MA, aos 19/01/1984, residente em Diadema - SP, filho de IZÍDIO CRISPIM DE LIMA e de LINDALVA 
PEREIRA NERES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL DE ALMEIDA COELHO e THAINARA CARDOSO LUIZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Técnico de segurança do trabalho, nascido em Guarujá - SP, aos 14/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCELO DE OLIVEIRA COELHO e de VICENTINA ALVES DE ALMEIDA COELHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/06/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ALEXANDRE LUIZ e de SEBASTIANA MARIA CARDOSO ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS PAULO SANTANA NOGUEIRA e DAIANE DE SOUZA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, torneiro cnc, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO AFONSO NOGUEIRA e de EURENITA SANTANA NOGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de vendas senior, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL ROBERTO PEREIRA e de VALDETE MARIA DE SOUZA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACKSON FALCAO DA SILVA e DELMA LEITE PEREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, op. de 
empilhadeira , nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de MARIVALDO SEBASTIAO 
DA SILVA e de SANDRA SEVERINA FALCÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, ajudante geral, nascido 
em LIMOEIRO - PE, aos 18/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO DIAS PEREIRA  e de EDILEIDE IRACI 
LEITE ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CASSIO MACHADO DA SILVA e LORRAINE CAROLINE DA SILVA MONTEIRO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 14/05/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MARIA DAS NEVES MACHADO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Analista de 
departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS 
MONTEIROS DOS SANTOS e de CATIA ANDREA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO LIMA SANTOS e NATHÁLIA DE SOUZA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, controle 
de qualidade, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO MARTINS DOS 
SANTOS e de CRISTIANA MESSIAS DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 13/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DERIVALDO BRITO DA CRUZ e de IVONÉTE 
OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO HENRIQUE ALVES MAZZER e EMANUELLI PIRES GUAITA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOELCIO MAZZER e de ODETE 
ALVES MAZZER; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 14/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO GUAITA e de CONCEIÇÃO APARECIDA PIRES 
GUAITA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MESSIAS DE MEDEIROS ARAUJO e LUCIA DE FÁTIMA AMANCIO RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Operador de máquina, nascido em Pianco - PB, aos 19/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO CLARIO DE ARAUJO e de ERALDA ANTONIA FRANCISCA DE MEDEIROS ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, Auxiliar de serviços gerais, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/02/1971, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ AMANCIO RODRIGUES e de MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 1 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS RIAN NEMÉZIO e ROSANA SOARES BRANDÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gesseiro, nascido em GUAREÍ - SP, aos 03/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CLAUDENOR NEMÉZIO e 
de MICHELE ROSE SILVA NEMÉZIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em SANTO ANDRÉ 
- SP, aos 18/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de IVAN CANDIDO BRANDÃO e de SIMONE SOARES 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, 1 de setembro de 2020. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


