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Ano 29 - Nº 4614 - São Paulo, Terça- feira, 30 de junho de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA e BARTIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Feirante, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1994, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA e de IRENE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Cozinheira, nascido em Iraquara - BA, aos 29/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA e de JOVENITA RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS SANTOS SILVA e HELOISA BEZERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de VICENTE BEZERRA DA SILVA e de MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Operadora de Call center, nascido em Diadema - SP, aos 17/02/2000, residente em Diadema 
- SP, filho de IZAC BEZERRA DA SILVA e de MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVÍ GONÇALVES FERREIRA e SUELLEN TEIXEIRA MEDINA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 27/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOILSON ALVES FERREIRA e de MADALENA FOGAÇA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade  
brasileira, solteiro, Autônoma, nascido em Jandira - SP, aos 05/01/1997, residente em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, filho de GILBERTO PIRES MEDINA e de MARIA DE FATIMA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WASHINGTON LUIS DE MORAES NASCIMENTO e ANA MARIA ANTUNES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Ajudante, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/06/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PETRONIO FERREIRA DO NASCIMENTO e de LUCENIA GOMES DE 
MORAES DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Promotora de vendas, nascido 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 08/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de IRACI 
ANTUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA e LAYZA APARECIDA SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/01/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEVERINO RAMOS DA SILVA e de ADRIANA VALÉRIA DE OLIVEIRA RAMOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Estagiária, nascido em São Paulo - SP, aos 30/12/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ELIAS AMARO DE SOUSA e de SILVANICE ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO HENRIQUE ONOFRE DIAS e HELOISA RAMOS MARINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 10/12/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GEAN HENRIQUE PEREIRA DIAS e de CRISTIANE DE PAULA ONOFRE DIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/01/2002, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO MARINHO GERALDO e de ANDRÉIA RAMOS CAPITINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO DE SOUZA CORTY e FRANCISCA IZAURA DE SOUSA NETA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente operacional, nascido em Diadema - SP, aos 27/10/1994, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSE MIGUEL CORTY e de DENISE VIEIRA DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em Sousa - PB, aos 31/03/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO JOSÉ DE SOUSA e de ELISNETE RIBEIRO DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÍTALO PEREIRA DA SILVA e BEATRIZ SANTOS ANTUNES CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 01/06/2000, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOVELINO GOMES DA SILVA e de MARIA EDILEIDE PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MOISÉS ANTUNES DA CUNHA e de PATRICIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CÍCERO ALVES DOS REIS e MARIA HELENA DE SOUZA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em Fátima - BA, aos 19/07/1974, residente em Diadema 
- SP, filho de JOSÉ RENATO DOS REIS e de JOSEFA ALVES REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de expediente, nascido em Souto Soares - BA, aos 18/07/1974, residente em Diadema - SP, 
filho de MANOEL BISPO PEREIRA e de LINA ROSA DE SOUZA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VANILSON ALMEIDA DE SOUZA e ELIANE CONCEIÇÃO PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Ajudante, nascido em Boquira - BA, aos 19/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL NILSON DE SOUZA e de IRANDI DE ALMEIDA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Autônoma, nascido em Santa Luzia - MA, aos 09/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO NILTON DOS SANTOS e de MARIA HELENA DOS SANTOS CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO DE SOUZA TELES e KAROLINE COIMBRA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Assistente administrativo, nascido em Itororó - BA, aos 27/02/1993, residente em Diadema - 
SP, filho de ETELVINO ALVES TELES e de MARIA ILZA LIMA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar de R.H, nascido em Diadema - SP, aos 23/10/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de ARNALDO PINA FERREIRA e de NAIR  GOMES COIMBRA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS AGUIAR BEZERRA e JULIANA MACIEL SILVA, sendo o pretendente: , solteiro, AUTONOMO , 
nascido em DIADEMA - SP, aos 16/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO LUIZ BEZERA  
e de ALESSANDRA DE AGUIAR BEZERRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, balconista , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GIVALDO PIMENTEL 
DA SILVA e de MARIE HELP DA SILVA MACIEL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 30 de junho de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
APARECIDO SOUZA DE LUCENA e EMANOELLE SILVA SALES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Ajudante de Impermeabilização09910, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE MARIO DE LUCENA e de CLEONILCE DA COSTA SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em Diadema - SP, aos 17/11/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de EMANOEL JOSÉ SALES e de EDNILDA JOANA DA SILVA; 
 
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, 30 de junho de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


