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Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE SIMÕES DE SOUZA e MAGDA VALENTIM DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CARLOS SEBASTIÃO DE SOUZA e de ANA PAULA SIMÕES DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA MARIA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ SANTANA DE QUEIROZ e PÂMELA APARECIDA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, fresador ferramenteiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/01/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BENILDES EMILIANO DE QUEIROZ e de ALZIRA FAUSTINA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA-SP, aos 13/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DERMIVAL CONCEIÇÃO 
e de MARIA APARECIDA CONDÉ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAÍQUE LIMA MASCARENHAS e JULIANY BORGES ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sistemas pleno, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/09/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALAIM COSTA MASCARENHAS e de MARIA IVONILDE LIMA MASCARENHAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em PICOS - PI, aos 28/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBENS ALVES 
DOS SANTOS JÚNIOR e de MARIA JOSÉ BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO HENRIQUE SANTOS SILVA e CAMILA DUTRA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/03/1995, residente em SANTO ANDRÉ - SP, 
filho de CASSIO MURILO SANTOS SILVA e de MARIA APARECIDA E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, promotora de vendas, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 26/11/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSE GILNEY DE SOUSA OLIVEIRA e de MARIA IRENE DUTRA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ VALDIR RAMOS e KEILA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montador, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EMIDIO 
RAMOS e de MARIA JOSÉ RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 25/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE FERMINO DOS SANTOS e de LÚCIA ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO JOSÉ DA SILVA e ALINE DE PAULA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1986, residente em Diadema - SP, filho de CICERO JOSE DA SILVA e de JOSEFA 
LUISA RENOVATO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
05/07/1989, residente em Diadema - SP, filho de JORGE JOSE FERREIRA DA SILVA e de MARIA LUCIA FERREIRA 
SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIC DUARTE ARAUJO e RODY VITÓRIA PENA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALVARO PEREIRA DE 
ARAUJO e de CLEUSA DUARTE ALVES ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
MARIANA - MG, aos 21/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDIR DE SOUSA e de ROSEMAR DA 
CONSOLAÇÃO PENA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO ALCÂNTARA FERNANDES DOS SANTOS e BRUNA OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 07/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JAIME FERNANDES DOS SANTOS e de ANDRÉA APARECIDA ALCÂNTARA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de RH, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/05/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DAMIÃO BRAZ DO NASCIMENTO e de ELISA MARIA OLIVEIRA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIMILSON AMORIM CANDIDO e RACHEL VERAS ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de produção, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO 
CANDIDO SOBRINHO e de MARIA LUCIA DE AMORIM CANDIDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ADERSON LOURENÇO ALVES e de 
MARIA DE LOURDES DA SILVA VERAS ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 5 de maio de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO OLIVEIRA DE LIMA e LUCIANA FREITAS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/01/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO DE LIMA e 
de IVANETE OLIVEIRA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 22/01/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ISAAC ALVES DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DE FREITAS 
OLIVEIRA; 
 
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, 5 de maio de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


