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Ano 29 - Nº 4552 - São Paulo, Terça- feira, 4 de fevereiro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HILTON JOSÉ DA SILVA e CARLA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 06/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de 
MARINEUZA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 16/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO ALVES DA SILVA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VITOR AUGUSTO DA SILVA XAVIER e FERNANDA DIAS RAMOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em MAUÁ - SP, aos 31/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDA DA SILVA XAVIER; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/05/2003, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DA SILVA RAMOS e de ANA MARIA DIAS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DA SILVA BARBOSA e JULLY FERREIRA MACENAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
emissor de cargas, nascido em Diadema - SP, aos 26/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NILTON 
FERREIRA BARBOSA e de SEVERINA VITORINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ IVANILDO MACENAS e de CICERA 
MARIA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL BOTELHO DA SILVA e VALÉRIA APARECIDA FOLLADOR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCUS 
FERNANDO BOTELHO DA SILVA e de INÊS APARECIDA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ERMI FOLLADOR e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA FOLLADOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANGELO TOMYO KISHIKI TAMURA e BEATRIZ APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, aos 02/07/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de AMERICO SHEIJI TAMURA e de ALICE YURIE 
KISHIKI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Guarulhos - SP, aos 27/01/1986, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL JOSÉ DA SILVA 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, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLEY SAN SEVERINO PEIXOTO e MARIANA BASTOS DE VIVEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ROGERIO PEIXOTO e de CAROLINA SAN SEVERINO PEIXOTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de RH pleno, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FARIA DE VIVEIROS 
e de HELENA MARIA BASTOS DE VIVEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO COSTA DOS SANTOS e EDUARDA CASTRO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em BOM JESUS DA LAPA - BA, aos 26/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de NARCÍSIO 
ANTONIO DOS SANTOS e de IVANÍ COSTA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em BOM JESUS DA LAPA - BA, aos 17/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DE 
SOUZA FILHO e de JOSENÍ CASTRO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL MARTINS VIEIRA JUNIOR e GLEICE DE FREITAS PINHEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de moveis, nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1983, residente em Diadema - SP, filho de DANIEL 
MARTINS VIEIRA e de ROSA ALVES DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 11/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ KERGINALDO PINHEIRO e de MARIA DAS 
GRAÇAS DE FREITAS PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HYAGO LAERCIO BEZERRA DA SILVA e MARIA JOSINALDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente, nascido em SERRA BRANCA - PB, aos 28/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMAR 
BEZERRA DA SILVA e de INÁCIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em LIVRAMENTO - PB, aos 01/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO TEODOMIRO DA SILVA 
e de MARIA JOSÉ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN PALMEIRA DOS SANTOS e LIDYANE DA COSTA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de suporte, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/08/1992, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
CLAUDIR PALMEIRA DOS SANTOS e de IEDA MARIA HERCULANO PALMEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, secretária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/04/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JAIR SANTANA DO NASCIMENTO e de FRANCISCA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISAIAS JOSÉ SILVA e DIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, aos 03/09/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL JOSÉ 
SILVA e de MARIA JOSÉ SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em IRAQUARA - BA, 
aos 25/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e de CLICEILDA PEREIRA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YGOR KAYQUE DA SILVA OLIVEIRA e GABRIELA NOVAIS CAETANO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 26/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de NALDINELIO 
NERES DE OLIVEIRA e de CLAUDETE OLIVEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 02/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO CAETANO e de 
NILCELIA SILVA NOVAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE DEUS FACCIO e ELAINE APARECIDA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motofretista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO FACCIO e de 
ANAIR ALVES DE DEUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, sservidora pública, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 15/02/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PAULO COSTA e de MARIA APARECIDA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GENÁRIO OLIVEIRA SANTOS e SIDENEIA ROCHA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
armador, nascido em HELIÓPOLIS - BA, aos 05/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO RODRIGUES 
DOS SANTOS e de GENILDA EMELIANA DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em LAJEDINHO - BA, aos 20/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME NASCIMENTO DOS SANTOS 
e de MARINA ROCHA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS MARQUES ALVES e JULIANA GOMES BURGHERI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 25/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ISANETE MARQUES 
ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
02/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO SOARES BURGHERI e de DÉBORA GOMES DE LIMA 
BURGHERI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e GEILZA GUERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em IPOJUCA - PE, aos 29/07/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em INHAPI - AL, aos 20/01/1975, residente 
em DIADEMA - SP, filho de GERSON EVANGELISTA DA SILVA e de MARIA DAS DORES GUERRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATAS SANTOS DA CONCEIÇÃO e ADRIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Inspetor de transporte, nascido em Simões Filho - BA, aos 19/11/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ DA CONCEIÇÃO e de NOEMI SANTOS DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Cozinheira, nascido em Säo Bernardo do Campo - SP, aos 28/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE BATISTA 
DOS SANTOS e de MARIA VICENCIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDGAR MENDES DE AZEVEDO e REBECA DE CARVALHO BRAGA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, surpeviso de loja, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de TENORIO 
PAIXÃO DE AZEVEDO e de MARILENE MENDES FELIX; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/08/1999, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de 
DANIEL FERREIRA BRAGA e de MARIA DO CARMO DE CARVALHO BRAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA e CARLA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em ARCOVERDE - PE, aos 21/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ SEVERIANO DA 
SILVA e de MARIA CILEIDE BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 18/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURENÇO SILVA e de MARIA ALVES DE SOUZA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN ANDRADE SANTANA e MILENA PINHEIRO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ETEVALDO DE 
SANTANA e de MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em CRISÓPOLIS - BA, aos 23/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMUNDO LEORDINO DE ALMEIDA 
e de MARIA RENILDA PINHEIRO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO RODRIGUES LOBO BISERRA e INGRID GRACIANO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LOPES BISERRA e de 
ANTONIA RODRIGUES LOBO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer de moda, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 24/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON LUCAS DA SILVA e de ANTONIA PAULINO 
GRACIANO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KELLY CARDOSO TIAGO e FLAVIA MARTINS DA SILVA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em XIQUE-XIQUE - BA, aos 30/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CARDOSO DE ALMEIDA e de MARIA DA PAIXÃO PEREIRA TIAGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de sala limpa, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GIDEON DA SILVA COSTA e de LEDA MARTINS DA SILVA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHN PAUL FOX e SAMANTHA CAPATTI BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade irlandesa, solteiro, músico, 
nascido em WEXFORD, aos 03/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de PETER FOX e de NOREEN FOX; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, artesã, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 06/11/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS BEZERRA e de ROSA MARIA CAPATTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID DA SILVA OLIVEIRA e RAFAELA BARBOSA LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA e de IRINEIDE IZABEL DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em REMANSO - BA, aos 11/09/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de RONALDO DA SILVA LOPES e de 
ISRAILDA BARBOSA LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO DOMINGUES e ANGELITA ALINE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS ALMEIDA DOMINGUES e 
de SANDRA REGINA DE OLIVEIRA DOMINGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 19/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR CARLOS DA SILVA 
e de NADIR GOMES PEREIRA D SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FILIPE DOS SANTOS PEREIRA e NATHANY FERREIRA DE CAMARGO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Coelho Neto - MA, aos 29/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ALVES PEREIRA e de ROSILDA MARQUES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativa, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO KESLEY DE 
CAMARGO e de CLAUDIA APARECIDA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINICIUS MACIEL GOMES e JOYCE FELIX DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DECIO FERREIRA GOMES e 
de ADELMA MACIEL GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em São Paulo 
- SP, aos 15/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON VICENTE DA SILVA e de MARISA FELIX SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LOURIVAL JESUS BATISTA DE FIGUEIREDO e CIDNÉA MALHEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, nascido em GUARÁ - SP, aos 06/08/1953, residente em DIADEMA - SP, filho de DÁLVARO BAPTISTA 
DE FIGUEIREDO e de ELZIRA DIAS DOS REIS FIGUEIREDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentada, nascido em ANDRADINA - SP, aos 05/04/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de BENVINDO MALHEIRO 
e de MARIA SOUZA MALHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ LUÍS BASILIO e VANESSA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/01/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL BASILIO 
NETO e de APARECIDA DE FÁTIMA BASILIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO FERNANDES 
FILHO e de MARLI TERESINHA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDERSON FERREIRA DA SILVA e REJANE SOUZA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
monitor escolar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE FATIMA 
FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de enfermagem, nascido em SALVADOR 
- BA, aos 12/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE PEREIRA DOS SANTOS e de SIVANILDA ALVES DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DJALMA MENDES SANTOS e ANDREA BARROS LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, instalador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/05/1991, filho de DJALMA DA SILVA SANTOS e de SILVIA DOS 
SANTOS MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de RH, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
08/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSELITO LOPES DA SILVA e de SANDRA REGINA DOMINGOS DE 
BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO PEREIRA GOMES e MAXLÉIA APARECIDA DIAS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1978, residente em Diadema, filho de EDVALDO PEREIRA GOMES 
e de MARIA CICERA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Diadema 
- SP, aos 25/09/1991, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUZA e de MARIA DO CARMO 
PEREIRA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO MORAIS NETO e MARILUCIA DE OLIVEIRA JANUÁRIO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em AGUIAR - PB, aos 01/10/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MORAIS e de 
FRANCISCA MARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em CAMPO GRANDE - AL, aos 
26/05/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BENEDITO JANUÁRIO e de APARECIDA FRANCISCA DE 
OLIVEIRA JANUÁRIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL FAUSTINO DA SILVA e ANDREIA JORDANIA FURTADO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em MAUÁ - SP, aos 26/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
FAUSTINO DA SILVA e de ELZA MARIA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônoma, nascido em SÃO LUÍS - MA, aos 02/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MURILO TAVARES DE 
SOUSA e de FLORISMAR DE MARIA FURTADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PATRICK DOS SANTOS ALMEIDA e SABRINA FARIAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
programador, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCELO CORREIA ALMEIDA e de CATIA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de DORGILVANO CORDEIRO 
DA SILVA e de CILENE FARIAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUAN MARCO TODARO RELA e BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
faturista, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 25/02/1996, residente em SÃO CAETANO DO SUL - SP, filho de 
FABIO RELA e de ERIDIANI RIGEL TODARO RELA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FAUSTINO DE 
SOUZA e de MARIA EUFRASIA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVAN HENRIQUE VIEIRA e ALINE SALGUEIRO BERALDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 01/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO IVAN VIEIRA e de 
LINDINALVA DA SILVA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/04/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON DA SILVA BERALDO e de MARIA APARECIDA 
SALGUEIRO BERALDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS CASTRO RIBEIRO e ALINE TALITA DE SOUSA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motoboy, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/11/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de GISLENE DE 
CASTRO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de produção, nascido em Barbalha - CE, aos 
22/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ADAÍLIO FERREIRA DOS SANTOS e de FRANCISCA DE SOUSA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILDENOR XAVIER SAMPAIO e ROSEMIRA RODRIGUES DE MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em MANOEL VITORINO - BA, aos 17/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON 
XAVIER DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO SAMPAIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em BOA NOVA - BA, aos 05/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de RELIQUIAS XAVIER DE MATOS e de 
LIDIA RODRIGUES DE MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILDENOR XAVIER SAMPAIO e ROSEMIRA RODRIGUES DE MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em MANOEL VITORINO - BA, aos 17/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON 
XAVIER DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO SAMPAIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em BOA NOVA - BA, aos 05/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de RELIQUIAS XAVIER DE MATOS e de 
LIDIA RODRIGUES DE MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO BIANCHI DE OLIVEIRA e NELMA SILVA DOS SANTOS YOSHIURA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente de canais, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS DE OLIVEIRA e de LILIAN BIANCHI DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, compradora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO DOS SANTOS YOSHIURA e 
de ANA LUCIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO ALVES DA SILVA e ÉMILY LILIAN CERBONCINI DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Vigilante, nascido em Lagoa Grande - PE, aos 24/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE TADEU ALVES DA 
SILVA e de MARIA NAZARÉ BARBOSA DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, Do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 
05/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAN DA SILVA e de MARIA APARECIDA CERBONCINI DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALCIDO CARVALHO VIANA e ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de empilhadeira, nascido em Carinhanha - BA, aos 14/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
PEREIRA VIANA e de LUCILIA CARVALHO VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Carinhanha - BA, aos 05/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de DILZO RODRIGUES DOS SANTOS e de ELIENE 
FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS FERNANDO AGAPITO e YOSHIKO TAVARES MIYASHIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista comercial, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO TADEU AGAPITO e de AMPARO EUGENIA AGAPITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
escrevente, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de YUKIO MIYASHIRO e de 
MARGARIDA TAVARES MIYASHIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID PINHEIRO ANDRADE e SAMIRA DE CARVALHO CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Impressor gráfico, nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de LOURIVAN DA 
SILVA ANDRADE e de IRAILDES PINHEIRO ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assessora de 
Vendas, nascido em Diadema - SP, aos 21/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL RODRIGUES CONCEIÇÃO 
e de ROSIETE BARBOZA DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SANDRO MOREIRA DE ANDRADE e NOELIA SENA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de injetora, nascido em IPIRÁ - BA, aos 08/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SERVULO DA 
CONCEIÇÃO ANDRADE e de FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em SERRA PRETA - BA, aos 02/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
INACIO DOS SANTOS e de ERASMA SENA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁVIO DOS SANTOS LAGES e ELAINE BARBOSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico de radiologia, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LAGO LAGES NETO e de CECILIA PEREIRA DOS SANTOS LAGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 05/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de OTÁVIO LUIZ DA 
SILVA e de JUVANÍ BARBOSA TORRES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL RIBEIRO DA SILVA e LUCIANA TEIXEIRA PORTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar jurídico, nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de FLORÊNCIO RIBEIRO DA 
SILVA e de JOSEFA BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, consultora de RH, nascido em 
Diadema - SP, aos 31/10/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de WALTER TEIXEIRA PORTO e de MARIA DE LOURDES 
PORTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de fevereiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME ALVES DA LUZ e CATHERYNNE SOUSA ROCHA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Analista de controle de fluxo, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 06/01/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DOUGLAS ALVES DA LUZ e de MARINA CUSTÓDIO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Optometrista, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de DENNYS 
HENRIQUE DOS SANTOS e de SIMONE APARECIDA DE SOUSA; 
 
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, 4 de fevereiro de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


