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Ano 29 - Nº 4617 - São Paulo, Terça- feira, 7 de julho de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KLEBER EDUARDO NUNES DA COSTA e RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Porteiro, nascido em Limeira - SP, aos 07/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO NUNES DA 
COSTA e de LUCICLEIDE DA SILVA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Campo 
Mourão - PR, aos 09/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de DARVINO RIBEIRO DOS SANTOS e de KELIS 
CRISTINA FRANCISCO MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS RICARDO DA CONCEIÇÃO e NEIME FERREIRA LACERDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA LUISA DA 
CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 24/03/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADELSON PEREIRA DE LACERDA e de LIENI GUILHERME FERREIRA LACERDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS GABRIEL TREVISAN LIMA e CARLA STÉPHANIE RIBEIRO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
PEREIRA LIMA e de BARBARA DO CARMO TREVISAN LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Operadora 
de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 17/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS SOUSA DE OLIVEIRA 
e de EDILENE DE JESUS RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DYEGO HENRIQUE ALVES DA SILVA e ANGÉLICA VELOSO BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Técnico de T.I, nascido em Palmares - PE, aos 27/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MESSIAS 
ANTONIO DA SILVA e de EDIJANE ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasilerira, solteiro, Designer de 
interiores, nascido em Diadema - SP, aos 09/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE BEZERRA DE ARAÚJO 
e de MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO VELOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON ISAIAS MARTINS JUNIOR e THAINÁ SAMPAIO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Higienizador, nascido em Diadema - SP, aos 20/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON ISAIAS MARTINS e 
de SANDRA COSTA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Jequié - BA, aos 
26/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ERICO AMARAL SANTOS e de CATIANE PEREIRA SAMPAIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEAN MARTINS LEAL e GABRIELA ARAUJO LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 25/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ BORGES LEAL e de 
MARIA DE JESUS DE SOUSA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 31/12/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSE NILIO RIBEIRO DO ROSARIO LIMA e de PATRICIA COSTA 
LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO HENRIQUE ROZA  e LAISA SILVA BARBOSA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro , nascido em SOROCABA - SP, aos 22/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA ROZA  e 
de MARIA DO CARMO ROZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, supervisora de marketing, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/09/1992, residente em SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de LEODARIO 
SANTOS BARBOSA  e de SIMONE SOARES DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAGNER ALBINO DAMASCENO e DAYANE MARIA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Comprador, nascido em Diadema - SP, aos 26/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de EXPEDITO 
DAMASCENO e de TEREZINHA ALBINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de conciliação, nascido 
em Diadema - SP, aos 05/12/1994, residente em São Paulo - SP, filho de MARCO ANTONIO SOUZA SILVA e de ZILDA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAUAN THIERRY SILVA NASCIMENTO e KIMBERLY MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ARILSON DO 
NASCIMENTO e de ISABEL CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/04/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ALESSANDRO DA SILVA e de 
MARIA CIBELE MENDES NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE BATISTA DE JESUS e EDNA APARECIDA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajudante geral, nascido em Faxinal - PR, aos 26/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de MOACIR BATISTA 
DE JESUS e de APARECIDA DE FATIMA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Balconista, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/12/1981, residente em Diadema - SP, filho de ALZIRA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO RIBEIRO LIMA e CAROLAINE DA CONCEIÇÃO DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajundante geral, nascido em Diadema - SP, aos 24/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE 
FLORENTINO DE LIMA e de ADRIANA BISPO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido 
em Aurelino Leal - BA, aos 13/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERSON COSTA HENRIQUE DUARTE e JAQUELINE STEPHANIE SANTOS DE MORAES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/09/1997, residente 
em Diadema - SP, filho de EZEQUIEL HENRIQUE DUARTE e de MARIA AUZENIRA COSTA DUARTE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/08/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
BENEDITO ALVES DE MORAES e de ADRIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS e DÉBORA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, professor, nascido em Diadema - SP, aos 30/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON OLIVEIRA 
RAMOS e de ZENILDA SOUZA DE OLIVEIRA RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em Ibirataia - BA, aos 13/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DIVANY SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX NOVAIS e FABIANA MAGNO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente de 
contorle de qualidade, nascido em Piatã - BA, aos 20/12/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JOSÉ NOVAIS e 
de ILVANETE SOUZA NOVAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Faturista, nascido em Diadema - SP, aos 
01/07/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS e de ILDA REI MAGNO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO RÔMULO PORFIRIO PEREIRA e JENNIFER BIANCA ALMEIDA RODRIGUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bartender, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/10/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO RÔMULO GOMES PEREIRA e de CRISTIANE ROYO PORFIRIO PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, consultora de atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/01/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARMO RODRIGUES e de MARIA DA PENHA DE ALMEIDA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISRAEL ISAAC SILVA RAMALHO e FLAVIA GUARNIERI DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em JUQUIÁ - SP, aos 10/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de DJACI DIAS RAMALHO e de 
FÁTIMA APARECIDA SILVA RAMALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 11/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO ANTONIO HAMABI DE LIMA e de 
MARIA APARECIDA GUARNIERI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE COELHO DO ESPIRITO SANTO  e GISELE SANTOS DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, soldador , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/04/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e de ANTONIA COELHO DO ESPIRITO SANTO ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/04/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de NELSON PINTO DE OLIVEIRA  e de MARIA SONIA DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO SOUZA MELO e AMANDA SANTOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Projetista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ 
DE MELO e de CLARICE DE SOUZA TOLEDO MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido 
em Guarulhos - SP, aos 13/10/1995, residente em GUARULHOS - SP, filho de JACOB DE SOUZA e de GERALDA PEREIRA 
DOS SANTOS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAMURY DA SILVA MENDONÇA e THALITA DAS NEVES CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOMAR FORTUNATO DE 
MENDONÇA e de MARIA SALETE DA SILVA MENDONÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 10/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDERÊDO DA CUNHA e de 
VERONICA SILVA DAS NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ WILSON INÁCIO DA SILVA e ANA CLÁUDIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em CAETÉS - PE, aos 26/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIMILSON INÁCIO 
DA SILVA e de ANGELA JOSUÉ INÁCIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Cabelereira, 
nascido em Garanhuns - PE, aos 02/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DURVAL DA SILVA e de MARIA 
DO CARMO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO BASILIO ALVES  e SIRLEI ROSSI MASSON , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
coordenador de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 20/07/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ BASILIO ALVES FILHO e de MAIONICY PIRES BASILIO ALVES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, aux. de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ODAIR 
MASSON  e de MARLENE ROSSI MASSON ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS e EDINALVA PAULINO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 23/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
PEREIRA DOS SANTOS e de SEBASTIANA FERREIRA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Recepcionista, nascido em Campina Grande - PB, aos 08/10/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VICENTE 
DA SILVA e de SEVERINA PAULINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR RIGHI SOLER MARTINEZ e VANESSA KELLY DOS SANTOS RIGHI MARTINEZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/04/1990, residente em Diadema 
- SP, filho de VALDEMAR SOLER MARTINEZ e de SUELI APARECIDA RIGHI MARTINEZ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1983, residente em Diadema - SP, filho de MARTINS 
DOS SANTOS FILHO e de SONIA APARECIDA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS DANTAS BENEVIDES  e VALÉRIA DE PAULA SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
aux. de farmacia , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
ORLANDO ALVES BENEVIDES  e de RANILDA DANTAS ALVES  BENEVIDES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, aux. de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 10/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de ADEMILTON 
MOREIRA DE SOUZA e de MARIA CLEOFAS DE PAULA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILANIO SERAFIM LOPES e MARLI FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/09/1983, residente em Diadema, filho de HELENO DOS SANTOS LOPES e 
de VALDINETE MARIA SERAFIM LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 25/07/1982, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e de SEBASTIANA FERREIRA 
DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE FONSECA RIBEIRO DOS SANTOS CANDIDO BEZERRA  e FERNANDA HELENA DA SILVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, caseiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 04/07/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WAGNER CANDIDO BEZERRA  e de RENATA FONSECA RIBEIRO DOS SANTOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, doméstica , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/04/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ FLAVIO DA SILVA  e de MARIA HELENA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAMIÃO ANCELMO DOS SANTOS e ADRIANA GOUVEA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em São José do Egito - PE, aos 08/05/1961, residente em Diadema - SP, filho de LAURA BASTO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente de saúde, nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1983, 
residente em Diadema - SP, filho de PERCY GOUVEA e de VERA LUCIA GOUVEA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 7 de julho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO PROSPERO FERREIRA e BRUNA DOS SANTOS CHAVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Escrevente, nascido em Diadema - SP, aos 03/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVALDO VICENTE 
FERREIRA e de ILZA PROSPERO DA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente de 
logística, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO 
GONÇALVES CHAVES e de ELZA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES; 
 
 
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, 7 de julho de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


