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Ano 29 - Nº 4629 - São Paulo, Terça- feira, 4 de agosto de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DE SOUZA MAGALHÃES e LUCILENE CARNEIRO LEAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES e de MARIA DE SOUZA MAGALHÃES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO CARNEIRO LEAL e de MARIA JOSE DOS SANTOS LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS NETO e JÉSSICA LUCIO DOS SANTOS, sendo o pretendente: , solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/06/1983, residente em Diadema - SP, filho de ADEMIR GOMES DOS SANTOS e de 
ODETE MARTINELLI BERBELHERI DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Maceió - AL, aos 21/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de GELSON REGINO DOS SANTOS e de ADRIANA 
FERREIRA LUCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO DA SILVA RIBEIRO e THALYTA ALVES ROMÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em ITABUNA - BA, aos 04/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ALVES RIBEIRO e de ANA LUCIA DA SILVA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 07/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CELSO ROBERTO ROMÃO e de FLÁVIA 
RANGEL ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OSMAR SOARES DE SOUSA e KELLY SILVESTRE DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, soldador, nascido em Diadema - SP, aos 04/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSENO JOSÉ DE 
SOUSA e de ROSA SOARES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 18/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSONITA SILVESTRE DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO BEZERRA DA SILVA e LOUISE DE FARIAS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA  
e de TEREZINHA MARIA BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 26/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ARGEMIRO TADEU DA SILVA 
e de MARIA CRISTINA DE FARIAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PETERSON APOLINÁRIO DA SILVA e AMANDA NASCIMENTO BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ZEFERINO DA SILVA e de MARIA APARECIDA APOLINÁRIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedagoga, nascido em São Paulo - SP, aos 04/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCINIDES 
BARBOSA e de DINALVA NASCIMENTO BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATAN HALENKO REIS RAMOS e BEATRIZ DE MELO TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de HEIDE WAINE 
RAMOS e de ANDRELICE ALVES DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 21/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de GRAZIELE APARECIDA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO DE SALES EVANGELISTA  e JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, motorista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/02/1983, residente em Diadema - SP, filho de LUIS DE SALES 
EVANGELISTA  e de MARIA DE FATIMA SALES EVANGELISTA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do 
lar , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 21/03/1993, residente em São Paulo - SP, filho de ELZA REGINA DA SILVA 
OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO DE SOUZA FERNANDES e TATIANA SALES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Petrópolis - RJ, aos 05/12/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO DE 
OLIVEIRA FERNANDES e de ROSITA MARIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
gráfico, nascido em Salvador - BA, aos 11/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de ROQUE BISPO DOS SANTOS e 
de LUCIMEIRE BATISTA SALES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVID SANCHEZ DA SILVA e THALITA ISABELLE DOS SANTOS FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista contabil, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROSANGELA SANCHEZ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 13/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO AURELIO FERREIRA e 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, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDVAM BISPO PONTES e JÉSSICA CABRAL SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em Garanhuns - PE, aos 19/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EDINALDO PONTES MATIAS e de 
MARIA DO CARMO BISPO PONTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Santo 
André - SP, aos 15/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VIEIRA SOUZA e de MARLUCE MARGARIDA 
CABRAL SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA e AMANDA PÂMELA DE ALENCAR, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manobrista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e de GISELDA GONÇALVES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL ARAUJO DE ALENCAR FILHO e de MARA APARECIDA VALLOTA DE ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MESSIAS ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA e LIDIA SOUSA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, conferente de expedição, nascido em Diadema - SP, aos 18/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RIBEIRO DA SILVA e de CREUSA ALMEIDA LÔLA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, meio oficial 
afiador - C, nascido em Diadema - SP, aos 05/09/1988, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ADÃO DOS SANTOS e de 
ANAILDE SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENAN BRANDÃO CORREA e DANIELLE JUSTINIANO DE SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LEOVALDO PEREZ CORREA e de LUCIENE MARGARIDA BRANDÃO CORREA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, biomédica, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID 
JUSTINIANO DA SILVA e de VÂNIA LÚCIA 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 agosto  de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDINALDO SANTOS SILVA e DENISE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
químico, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR JOÃO DA SILVA e 
de MARIA HELENA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 03/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de OTÁVIO MANOEL DA SILVA e de MARIA DO 
SOCORRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANDRO SILVA DOS ANJOS e ADRIELEN MATEUS SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, montador de equipamentos elétricos, nascido em Diadema - SP, aos 02/12/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEXANDRE MARQUES DOS ANJOS e de OLINDINA DE JESUS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 07/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCELO SOARES e de ELEN MATEUS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OTONIEL PEREIRA BOTELHO e MARCIA OLIVEIRA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 23/02/1972, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIO PIO BOTELHO e de NENCI PEREIRA BOTELHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERSON ANTONIO PEREIRA e de EDVINA INACIO 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 agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
OSMAR APARECIDO CONCEIÇÃO e CRISTIANE PEREIRA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Rolandia - PR, aos 08/09/1970, residente em Diadema - SP, filho de JOSE DE JESUS 
CONCEIÇÃO e de MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, orientadora 
sócio-educativo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1982, residente em Diadema - SP, filho de VICENTE PEREIRA 
GOMES e de TERESINHA TERTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINÍCIUS PROENÇA LOPES e JAQUELINE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, padeiro, nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ALVES LOPES 
e de ANGELICA CONCEIÇÃO PROENÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de GESSIJANE PEREIRA DOS SANTOS e de MARIA 
ERIZONILDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDICK PEREIRA BARBOZA e JESSICA MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, polidor de automóveis, nascido em Serinháem - PE, aos 06/10/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL PEREIRA BARBOZA e de MARIA JOSE BARBOZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GESSIJANE PEREIRA DOS SANTOS e 
de MARIA ERIZONILDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELINO AGUIAR DE SOUZA e JENIFFER MOYSES MACHADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 11/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO PIRES DE 
SOUZA e de LOURDES DE AGUIAR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - 
SP, aos 29/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ADIR HERCULANO MACHADO e de ROSANA MOYSES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA e NÁTHALIE SOUSA PAULA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ponteador, nascido em CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA, aos 23/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA e de MARIA DA GLÓRIA FERREIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO RAFAEL DE PAULA e de MARIA ENEDINA DE SOUSA DE PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAMILA BARROSO MOURA e ROSILAINE DE MORAES PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SALVADOR - BA, aos 05/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL PEREIRA MOURA e de MARGARETE DE JESUS BARROSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO ANTONIO DA 
SILVA e de ROSILENE DE MORAES PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DA SILVA FERREIRA e JÉSSICA EDLEUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
zelador, nascido em Jurema - PE, aos 26/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS MANOEL FERREIRA e de 
MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Agrestina - PE, aos 27/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ESTÁCIO DA SILVA e de EDLEUZA MARIA 
CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL MELO PITA DOS SANTOS e ISABELLE CRISTINE DA SILVA GÓES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 18/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
WELLINGTON PITA DOS SANTOS e de FRANCISCA ANTONIA ALVES DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São José dos Campos - SP, aos 06/08/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
ADEILTON PESSOA DE GÓES e de MARIA CRISTINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GREIDSON BASÍLIO DE LIMA e JULIANE SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresario, nascido em Inhapim - MG, aos 15/04/1988, residente em Diadema - SP, filho de JESUS VIEIRA DE LIMA e de 
ZILDA IRIA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/08/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ BALBINO DA SILVA e de ANTONIA BALBINO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADICACIO MEDINA FERREIRA e ZELIDIA RODRIGUES GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
dobrador, nascido em Monte Formoso - MG, aos 15/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ORANDES 
ALVES FERREIRA e de LAUDIRA MEDINA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Monte Formoso - MG, aos 23/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES DOS SANTOS e 
de AURITA RODRIGUES GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCUS VINICIUS REIS EVANGELISTA e KALINE ROBERTA SENA MENDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, repositor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/08/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ROBERTO PINTO EVANGELISTA e de CINTIA TELES DOS REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em RIO FORMOSO - PE, aos 26/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de MAURICIO GONÇALO 
MENDES e de VALDICE MARIA DE SENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DE MELO SANTOS e ROSIANE DE FATIMA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 24/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALVITES LUIZ SANTOS e 
de ROSIVANIA VIEIRA DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 15/06/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 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 agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE DE SANTANA SANTOS e ANA IZAURA DOS REIS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônomo, nascido em Simão Dias - SE, aos 14/02/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BENICIO 
DOS SANTOS FILHO e de MARIA DE SANTANA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, 
nascido em Simão Dias - SE, aos 28/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de BENICIO TIMOTEO DOS SANTOS e 
de MARIA ANA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON SOARES DA SILVA e THAÍS OLIVEIRA SENA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de manutenção, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO 
FERREIRA DA SILVA e de CATIA REGINA SOARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem 
aprendiz, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/06/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de DILSON RODRIGUES SENA 
e de MARIA ELZA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS e MARILSA DO NASCIMENTO FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e de ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, manicure, nascido em IGUAPE - SP, aos 23/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de NILO DE 
AGUIAR FARIAS e de TERCINA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO LUÍS DA SILVA  e TANIA GOIS OTONI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, eletricista , 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1979, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO BATISTA DA SILVA  e de 
MARIA JOVELINA DOS SANTOS SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, auxiliar de enfermagem, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/04/1986, residente em São Paulo, filho de EDGAR VAGNER OTONI e de IVONEIDE 
GOIS OTONI ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO GARCIAS GONÇALVES e KEITH JOSEANE DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor automotivo, nascido em DIADEMA - SP, aos 04/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
COSTA GONÇALVES e de MARIA IMACULADA GARCIAS GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBIS RIBEIRO DE 
ALMEIDA e de MARIA JOSEANE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN KREPEL CAPITULINO e ANA CAROLLINE MACEDO DE MATOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, programador de PCP, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/05/1993, residente em Diadema 
- SP, filho de ANTONIO CAPITULINO NETO e de SOLANGE DE FATIMA PEREIRA KREPEL CAPITULINO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/04/1992, 
residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de ABDIAS MACEDO DE MATOS e de MARISA DE MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLODOALDO JOSÉ DE OLIVEIRA e THAÍS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisor de eletro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/12/1969, residente em DIadema - SP, filho de EDMON JOSÉ 
DE OLIVEIRA e de MARIA DALVA DE JESUS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 19/05/1977, residente em Diadema - SP, filho de MARIA LUIZA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS MANOEL DA SILVA JÚNIOR e GABRIELA ROSA PAES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, programador de CNC, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/04/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
CARLOS MANOEL DA SILVA e de IVANETE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicologa, nascido 
em SANTOS - SP, aos 04/03/1995, residente em Diadema - SP, filho de RENATO BEZERRA PAES e de VIVIANE 
APARECIDA DA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID HESLEY SILVA MOUTINHO e HAMIDA SOMOZA CALDERON, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Analista de sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VANDERLEI SOARES MOUTINHO  e de MARILDA DA SILVA ARRUDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, Advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 05/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
CALDERON ARCHONDO e de MARTHA JOSEFA SOMOZA IBANES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WANDERLEY BATISTA DA SILVA e MARIA CLAUDIA GABRIEL , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de almoxarifado, nascido em Douradina - PR, aos 28/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO ANTONIO DA SILVA e de OLINDA BATISTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , ignorado, do lar , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ISA GABRIEL VILAR ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALFREDO ROBSON DIAS DA SILVA e VERONICA GASPAR DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de produção, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/08/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALFREDO JOSÉ DA SILVA e de BERNADETE DIAS COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de berçário infantil, nascido em São Paulo - SP, aos 26/08/1982, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
GERALDO GASPAR DA SILVA e de BENEDITA FLORENCIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL NUNES DA SILVA e SARA DRIELLY DE CASTRO GABRIR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 20/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
CAITANO DA SILVA e de MARIA SALOMÉA NUNES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/08/1998, residente em Diadema - SP, filho de JAYME LIMA GABRIR e de 
ADRIANA DE CASTRO GABRIR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSENALDO SOUZA DA SILVA e ANA CÍCERA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Montador, nascido em Itamaraju - BA, aos 21/11/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIONOR FAGUNDES DA 
SILVA e de MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Babá, 
nascido em Maribondo - AL, aos 04/07/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AURISIO DA SILVA e de MARIA 
ZÉLIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JACKSON PEREIRA COSTA e MONISE PONTES DA CRUZ, sendo o pretendente: , solteiro, autônomo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de MARCELO APARECIDO GOMES DA COSTA e de LUCIA 
DE FATIMA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - 
SP, aos 27/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ RUFINO DA CRUZ e de MATILDES ROSA DE PONTES 
CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUIDIVALDO GUIMARÃES PEREIRA ANDRADE  e SARA RAQUEL BEZERRA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, divorciado, autônomo , nascido em MARINGÁ - PR, aos 24/03/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de APARECIDO GUIMARÃES ANDRADE  e de HELENA PEREIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, estagiária em administração , nascido em Natal - RN, aos 24/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO SOARES BARBOSA FILHO e de RAIMUNDA DA SILVA BEZERRA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS BARROS DE PAULA e GABRIELY DE LIRA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/08/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RONALDO MATOS DE PAULA e de MAGNA APARECIDA BARROS DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LEOPOLDO SOARES JUNIOR e de JARLENE DANTAS DE LIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO PEREIRA NOVAIS e TALITA SILVA RAMIREZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de produção, nascido em Diadema - SP, aos 30/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DO CARMO 
NOVAIS e de MARIA PEREIRA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de ouvidoria, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON RAMIREZ e de CREUSA 
MORAIS DA SILVA RAMIREZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ HELENO DOS SANTOS e ANA LUCIA VALE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajudante, nascido em Primavera - PE, aos 25/09/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENO JOSÉ DOS 
SANTOS e de ANTONIA DAMIANA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Copeira, nascido 
em Salvador - BA, aos 16/07/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DO CARMO SOUZA VALE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO HENRIQUE DE LIMA GALINDO e LARISSA DO NASCIMENTO SABINO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, prensista, nascido em Pesqueira - PE, aos 19/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
DE SOUZA GALINDO e de LUCIENE DE LIMA GALINDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 26/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
SABINO e de MARIA MADALENA DO NASCIMENTO SABINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISMAEL DE FREITAS SOUZA  e MARIA NATALIA LUCIANO DO CARMO , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, divorciado, técnico em enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/01/1985, residente em DIADEMA - 
SP, filho de BENEDITO MARCOLINO DE SOUZA  e de CONCEIÇÃO DE FREITAS SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade  brasileira , divorciado, técnica em  podologia , nascido em Ceará - CE, aos 24/12/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DO CARMO  e de CICERA LUCIANO DO CARMO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS PENA DOS SANTOS e THAIS DORNELAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
metalurgico, nascido em DIADEMA - SP, aos 12/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MARTINS DOS 
SANTOS e de IVONE MARIA OLIVEIRA PENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de escrita 
fiscal, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOUZA DA SILVA e de 
MARIA CANDIDA DE JESUS DORNELAS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HERBERT LYNCOLN CARNIETTO e BEATRIZ LETÍCIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de departamento pessoal, nascido em Diadema - SP, aos 27/03/2002, residente em Diadema - SP, filho de 
HERBERT ANTONIO CARNIETTO e de SANDRA SILVA DOS SANTOS CARNIETTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 28/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de ERALDO DE 
PAULA SILVA e de LUCIENE MEIRE ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODOLFO ALFREDO TENORIO e RAISSA KELLY LINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Gestor de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAFAEL ALFREDO TENORIO e de JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Economista, nascido em Diadema - SP, aos 11/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO NONATO DOS 
SANTOS e de VALDALIA LINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL GIORDANO JUVENAL e CLÁUDIA CÂNDIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO EUSEBIO 
JUVENAL e de ELIETE GIORDANA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Formiga - MG, aos 02/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de DONIZETTI CÂNDIDO DA SILVA e de ROSA MARIA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO BARRETO DOS SANTOS e THATIANE MACHADO PEREIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, analista de sistemas , nascido em UBATUBA - SP, aos 23/02/1981, residente em São Paulo - SP, filho de 
GIVALDO OLIVEIRA SANTOS  e de ELIZABETE BARRETO SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
assistente jurídico , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de 
JOÃO MARQUES PEREIRA  e de MARIA DO CEO DA COSTA MACHADO PEREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL FELIPE DA SILVA e MIKAELE AMARAL DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO DA SILVA 
e de CÁSSIA REJANE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiaria, nascido em BOM JESUS 
DA LAPA - BA, aos 02/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA e de 
MARILENE AMARAL DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VINICIUS DA COSTA e ALINE SILVA PESSOA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Polidor, 
nascido em Santo André - SP, aos 22/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FERMINO DA COSTA e de MARIA 
AUXILIADORA DA SILVA DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Cabelereira, nascido em São 
Caetano do Sul - SP, aos 03/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES PESSOA FILHO e de 
FRANCISCA SILVA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LINCOLN MATHIAS e MANOELA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, aux.de monitor de 
educação física , nascido em SOROCABA - SP, aos 13/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
MATHIAS  e de MARIA APARECIDA DIAS TENÓRIO MATHIAS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
fisioterapeuta, nascido em SÃO BERNARDO DO Campo - SP, aos 29/07/1996, residente em São Bernardo do Campo - SP, 
filho de MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA IRMÃO e de IRENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 4 de agosto  de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLLEY DE SOUZA GOMES e KELLY PEREIRA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Fortaleza - CE, aos 10/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO VANDERLI 
GOMES e de ANTONIA CLAUDIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Taboão da Serra - SP, aos 18/07/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de VICTOR CARNEIRO DE LIMA e de 
LUZINEIDE PEREIRA DA SILVA LIMA; 
 
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 agosto  de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


