
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

São Paulo, Terça-feira, 08 de setembro de 2020 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELVIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO e MARIA EDUARDA MERCES SILVEIRA REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiario, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de OSVALDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO e de SANDRA MARIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, corretora, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDNEI DAS MERCES REIS e de DAIANA SILVEIRA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 10  de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KELVIM KAIO CARVALHO DE SOUSA e FERNANDA OSHIKA SALVI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 25/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JEAN CARLOS NETO 
DE SOUSA e de FRANCILEUDA CARVALHO BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EMERSON GAETANO SALVI e de TELMA 
PAFUME OSHIKA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDETE SANTANA DE CARVALHO  e SONIA RODRIGUES DA SILVA , sendo o pretendente: , solteiro, aposentado , 
nascido em ITAMBÉ -BA, aos 20/12/1947, residente em DIADEMA - SP, filho de GALDINO MARTINS  CARVALHO  e de 
DOSILIA SANTANA CARVALHO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 07/02/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO  e de MARIA BATISTA DA 
SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELIGTON LELIS SOUSA e SABRINA DOS SANTOS GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, ajudante de cozinha, nascido em Campos Sales - BA, aos 08/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO CESAR DE SOUSA e de SONIA APARECIDA LELIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante de cozinha, nascido em Governador Valadares - MG, aos 23/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
JOEL GONÇALVES e de MILZA ALAIDE GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOHNNY LEAL DE ALMEIDA e NATASHA BRANCO LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de projetos, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILDO 
LEAL DE ALMEIDA e de SILVINA NASCIMENTO CERQUEIRA LEAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de telemarketing, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 21/09/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de DELMIRO SANTOS LIMA e de NEUSELI MARIA BRANCO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO DE FREITAS e GISELDA TERESA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
tecnico eletronico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA ROBERTA 
DE SANTA CRUZ DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente social, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 04/04/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM DOS SANTOS e de TERESINHA DE JESUS 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020.. 

 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON SOUZA RUAS e NATTACHAH MACHADO DA CRUZ SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de PCP, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/10/1990, residente em Diadema - SP, filho de NEUMANI 
SILVA RUAS e de ROSA SOARES DE SOUZA RUAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista contabil, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO VANIO CORREIA DE 
SOUSA e de MARGARIDA MACHADO DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDILSON JOSÉ BELO e LETICIA SILVA GUIMARÃES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 06/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ COSMO BELO e de MARIA EUNICE 
DA SILVA BELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritorio, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
14/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de SIDNEI GUIMARÃES TEIXEIRA e de JOSEFA ADRIANA DA SILVA 
TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILSON FERREIRA DE OLIVEIRA LINS e MARILDA MAIA DE LIMA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
divorciado, jornalista , nascido em PALMARES - PE, aos 14/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
FERREIRA LINS e de MARIA DAS OLIVEIRA LINS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, lider de limpeza 
, nascido em SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE, aos 03/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de NESTOR MANOEL 
DE LIMA e de MARIA MARIA DE LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS e DANIELE CRISTINA FELIZARDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, açougueiro, nascido em Säo Paulo - SP, aos 26/11/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
FRANCISCO DOS SANTOS e de LAURA JOVINA DA CONCEIÇÄO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do 
lar , nascido em SÃO CAETANO DO Sul - SP, aos 16/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de EDER FELIZARDO e 
de CELIA REGINA FELIZARDO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENIS SANTANA GUIMARÃES e BIANCA BARBOSA MEIRELES RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/03/1997, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDISON DESTRO GUIMARÃES e de MARINA CASSIA SANTANA GUIMARÃES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, balconista, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 19/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAILTON MOREIRA RIBEIRO e de APARECIDA MEIRELES BARBOSA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO PIRES LACERDA ALVES e TACILA NAIARA MARTINS ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 03/12/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
LACERDA ALVES e de MARIA DA GLORIA PIRES LACERDA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente comercial, nascido em Diadema - SP, aos 21/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO PEREIRA 
ALMEIDA FILHO e de MARIA ALCINEIA HERCULANO MARTINS ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DO NASCIMENTO e ALICE REGINA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
zelador, nascido em Diadema - SP, aos 27/07/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ABDIAS ANTONIO DO 
NASCIMENTO e de MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, 
nascido em Apucarana - PR, aos 11/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA e de 
IZABEL SANTIAGO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILBERTH MARIANO SANTANA DA SILVA e CAMILA AMBRUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 14/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de GERSON SANTANA DA SILVA e 
de NILDA MARIANO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
10/03/2001, residente em Diadema - SP, filho de RENATO AMBRUS e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS AMBRUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICON ALMEIDA VIEIRA e DRIELY IASMIM DOS SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 31/01/1987, residente em Diadema - SP, filho de MAURICIO ALMEIDA 
VIEIRA e de MARIA PERPETUA OLIVEIRA SILVA VIEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 18/04/1989, residente em Diadema - SP, filho de MARCELO APARECIDO 
PEREIRA e de ELAINE CRISTINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL DOS ANJOS CAETANO e RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
CAETANO e de ELIANA FRANCISCA DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÄO VICENTE DOS SANTOS e de 
VALDENILDE VIEIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO ALVES PEREIRA e SANDRA DIAS LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
empilhadeira, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/10/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO ALVES PEREIRA 
e de LUISA ALVES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, manicure, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 07/11/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de EUFRASIO ALMEIDA LEITE e de DEBORA DIAS 
LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBISMAR EUSTAQUIO DA SILVA e PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, encanador industrial, nascido em Presidente Epitácio - SP, aos 06/03/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALÉRIO JOSÉ DA SILVA e de OLGA HENRIQUE DE ANDRADE E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Londrina - PR, aos 25/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RIBEIRO DOS 
SANTOS e de LAVINA MARIA MOREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL DE CASTRO EUZEBIO e JAQUELINE VITORIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de pintura, nascido em DIADEMA - SP, aos 07/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS 
EUZEBIO e de SILVANA GONZAGA DE CASTRO EUZEBIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 04/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEMENCIA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIO LUIZ VITAL DE SOUZA  e ALINE CORREA BERNARDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, 
encarregado , nascido em DIADEMA - SP, aos 02/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO VITAL DE 
SOUZA  e de LIDIA TAVARES DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, professora , nascido em SÃO 
CAETANO DO Sul - SP, aos 14/07/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de NORIVAL CORREA BERNARDES  e de 
ZILDA DE MENEZES BERNARDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WADILSON TERTULIANO DA SILVA e ELIANE SEVERINA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em BOM JARDIM - PE, aos 20/10/1973, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO TERTULIANO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em RECIFE - PE, aos 03/05/1981, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO ANTONIO DA SILVA e de 
TERESA SEVERINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JULIO QUIRINO DA SILVA e JULIANA DE SOUZA MIRANDA DE SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, líder de setor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIVAL 
QUIRINO DA SILVA e de ANA LÚCIA RIBEIRO DA ROCHA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REIS DE SANTANA 
e de JOVELINA DE SOUZA MIRANDA DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSIVALDO DA SILVA SOUSA e ANA CRISTINA MARIA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em Itainópolis - PI, aos 30/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL RAIMUNDO 
DE SOUSA e de MARIA DA SILVA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em João 
Pessoa - PB, aos 09/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA e de RITA MARIA DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VINICIUS PEREIRA SENA CRUZ e MARIA LUIZA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/07/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de EDSON SENA CRUZ e de RUTH PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/07/2001, residente em DIadema - SP, filho de MARCIO MESSIAS DOS SANTOS e de 
ALEXSANDRA PEREIRA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL PEREIRA BARBOSA e THAÍS SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 31/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO LUIZ BARBOSA 
e de VALDINEA PEREIRA BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 03/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA SILVA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARLON DOUGLAS VIEIRA SERVIO e JULIANA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 20/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO SERVIO 
SOBRINHO e de MARIA PASTOURA VIEIRA SERVIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Diadema - SP, aos 15/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDGARD DOS SANTOS e de ROSEMAR MENDES 
DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALDEMÍ DE MATOS e DAYANA MESSIAS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, garçon, 
nascido em OLIVENÇA - AL, aos 02/05/1979, residente em Diadema - SP, filho de SANTINA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/05/1988, residente em Diadema 
- SP, filho de DURVAL APARECIDO DE SOUZA e de CELEUSA MESSIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUAN  WELLINGTON MARQUES DE OLIVEIRA  e KATYLEN  MARIANO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 04/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MILTON CEZAR DE OLIVEIRA  e de LUCIANA MARQUES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
do lar , nascido em DIADEMA - SP, aos 30/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ARLINDO MARIANO DA SILVA  
e de FRANCISCA NEIDE SANTIAGO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADENILSON PRATES RODRIGUES e CICERA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de produção, nascido em GUARULHOS - SP, aos 16/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ADELINO RODRIGUES e de JUDITE CRUZ PRATES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de serviços 
gerais, nascido em CATENDE - PE, aos 09/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO BENEDITO DA SILVA 
e de EROTILDES NATÁLIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CICERO GOMES DA SILVA e EVELY SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
confeiteiro, nascido em Pombal - PB, aos 04/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CASSIMIRO DA SILVA e 
de OLIVIA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em Pedra - PE, aos 
01/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de RUBEM SILVA DOS SANTOS e de LEONILDA SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIO WILLIAN DE JESUS FERREIRA e SIMONE RODRIGUES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1999, residente em Diadema - SP, filho de MARIO LUCIO 
FERREIRA e de CLEIDE REGINA DE JESUS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Pedra Branca - CE, aos 15/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO GONÇALVES DE SOUZA e de 
FRANCISCA HELIA RODRIGUES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ARI ANDREOTTI DA CRUZ e LUCIENE MARIA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, grafico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 17/03/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON ANDREOTTI 
DA CRUZ e de ODILA TAVARES DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em RIBEIRÃO 
- PE, aos 27/03/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL GOMES DA SILVA e de MARIA DE LOURDES PEREIRA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODOLPHO EVANGELISTA SILVA DE LIMA e THAUANY SANTOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, leiturista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/12/1990, residente em Diadema - SP, filho de OBERTO 
JOSÉ DE LIMA e de RAQUEL EVANGELISTA SILVA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/07/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSE LAZARO DE SOUZA NETO e de 
ELIENE DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ANTONIO SILVA MARTINS e HELLEN ADLEY MOREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALEX SANDRO JOSÉ MARTINS e de MARILZA DA SILVA BRAGA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Itapevi - SP, aos 18/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROGERIO DOS 
SANTOS e de ELENILDA MOREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALISON DOS SANTOS e ELAINE APARECIDA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico 
de segurança, nascido em DIADEMA - SP, aos 30/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEDRO DOS 
SANTOS e de MARIA VANDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
JAPURÁ - PR, aos 06/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL BATISTA FERREIRA e de ELZA MARIA 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME TEIXEIRA GOMES e CAROLINE DE SOUZA BERNARDO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, controlador de almoxarifado, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/04/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CARLOS ANTONIO DA SILVA GOMES e de ELIANE MARIA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assist. de depart. pessoal, nascido em Diadema - SP, aos 06/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCOS FIDELIS BERNARDO e de LUCILAINE GONÇALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO DREGER DOS SANTOS e LUSIA MORAES DE ABREU, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresario, nascido em ITABERABA - BA, aos 16/06/1981, residente em Diadema - SP, filho de JONAS RIBEIRO DOS 
SANTOS e de JANICE NOGUEIRA DREGER; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresaria, nascido em 
Diadema - SP, aos 17/09/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE ABREU e de FRANCISCA DE 
MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLY LUIZ SILVA DOS SANTOS e RAFAELA APARECIDA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador tecnico tpm, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/07/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCO LUIZ SILVA DOS SANTOS e de ROSEMEIRE MARIA SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 04/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de VANILDO 
CARLOS DIAS e de VERA LUCIA PEREIRA RAMOS DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE CORREIA DA SILVA IRMÃO e IVONE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Ipoti - PE, aos 25/04/1947, residente em Diadema - SP, filho de IDELFONSO CORREIA DA SILVA 
e de MARIA DA PENHA TAVARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido em 
Barreiros - PE, aos 02/06/1955, residente em Diadema - SP, filho de IZAEL SATURNINO DA SILVA e de MARIA ODETE DA 
CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DOS SANTOS e ALICE CALDEIRA RODRIGUES LUCENA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em Souto Soares - BA, aos 20/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA ROSA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, frentista, nascido em Diadema - SP, aos 17/09/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA LUCENA e de ALICE CALDEIRA RODRIGUES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON JOSÉ CORONADO e SILVANA CARVALHO DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de maquina, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 13/05/1980, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO CORONADO e de VERA LUCIA CORONADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
assistente de recursos humanos, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
CARVALHO DE SOUZA e de JANDIRA NUNES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAICON VEIGAS  e AMANDA GOMES SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante geral, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 22/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MAURO VEIGAS  e de MARIA CRISTINA 
DO NASCIMENTO VEIGAS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, vendedora , nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 25/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ENOCH NEVES DA SILVA  e de LUCIANE GOMES SANTOS SILVA 
; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR FELIPE DA SILVA ARAUJO e YSLA GOMES DE ALENCAR, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de atendimento, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ERALDO 
MEDEIROS DE ARAUJO e de DENISE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de 
departamento pessoal, nascido em IRECÊ - BA, aos 28/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS VALÉRIO 
CUNHA DE ALENCAR e de JOSEFA INACIO GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MARCOS SILVA SANTOS e HELENITA FERREIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de pátio, nascido em Salvador - BA, aos 08/06/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES 
SANTOS e de MARGARIDA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
Salvador - BA, aos 23/08/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ERMANDO FRANCISCO DE JESUS e de MARINA 
SALES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO GRIGOLIN SOUZA e MAYRA DUARTE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
lider de pintura, nascido em CORONEL FABRICIANO - MG, aos 10/11/1997, residente em Diadema - SP, filho de ADILSON 
CAMPOS DE SOUZA e de GLAUCIA REGINA GRIGOLIN ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cuidadora, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/05/2000, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS 
AURELIO DE OLIVEIRA e de SILVANA DUARTE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDER DA SILVA DIAS  e SOLANGE  SILVA DA COSTA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
autonomo , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
LUCIO DA SILVA DIAS  e de DINALVA DA SILVA DIAS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, enfermeira , 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de HERMES LOPES 
DA COSTA  e de MARIA JOSÉ SILVA DA COSTA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CORREIA e ACSA PEREIRA DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 21/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
GONÇALVES CORREIA e de ANA PAULA DE OLIVEIRA CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAO DOS SANTOS 
ALMEIDA e de EVA PEREIRA DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO FILOMENO DA SILVA e ADRIANA MENEZES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de produção, nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 17/02/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO FILOMENO DA SILVA e de RITA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 08/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA MENEZES DE 
LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON IGNACIO DA FONSECA  e FABIANA ALMEIDA DA CUNHA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, agente de viagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/02/1983, residente em Diadema - SP, filho de VANDERLEI 
MOREIRA DA FONSECA e de APARECIDA IGNACIO DA FONSECA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
analista de RH, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de 
JUAREZ ALVES DA CUNHA  e de DORALICE ALMEIDA DA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO FERREIRA FRANÇA e SILVANA OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, viúvo, 
jardineiro, nascido em Caatiba - BA, aos 13/06/1963, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DE FRANÇA 
e de DAVINA FRANCISCA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Itabuna - 
BA, aos 25/10/1975, residente em Diadema - SP, filho de GUILDO JOÃO DOS SANTOS e de ANÁLIA OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONEL ALLYSON DE LIMA FERNANDES e LUDMILA FRANCINE SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, tecnico em segurança do trabalho, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/11/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AIRSON DA SILVA FERNANDES e de EDILAINE FERREIRA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR ANTONIO DA 
SILVA e de LOURDES JUSTINO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MIQUEIAS FERNANDES DE OLIVEIRA e NATHÁLIA CRISTINA MENEZES DAS NEVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, polidor, nascido em Guanambi - BA, aos 18/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA e de IZABEL FERNANDES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cuidadora de idosos, nascido em Diadema - SP, aos 21/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO 
MARQUES DAS NEVES e de ANA CRISTINA DE MENEZES DAS NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIVELTO DE JESUS SILVA e ROSIMERE DE SOUSA EVANGELISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de fabricação, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
BERNARDO DA SILVA e de ANITA VITORIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Lider de logística, 
nascido em Cajazeiras - PB, aos 26/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACY EVAQNGELISTA e de ROSA 
DE SOUSA EVANGELISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REINALDO DOS SANTOS VIEIRA  e GEISE ALVES DE ANDRADE GONÇALVES , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, preparados , nascido em LAJEDO - PE, aos 13/11/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
BEZERRA VIEIRA  e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, op. de 
telemarketing , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/12/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
DOMINGOS GONÇALVES  e de MARCIA ALVES DE ANDRADE GONÇALVES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIANLLUCCA GRAZZIANI LAGE PENASSO e BRUNA XAVIER DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de LUIS 
CARLOS PENASSO e de VANIA APARECIDA LAGE PENASSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de escritorio, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/03/1997, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MIGUEL DE 
OLIVEIRA e de JOSEFA BARBOSA XAVIER DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS MARCELINO BARBOSA e LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ BARBOSA e de MARIA CÍCERA MARCELINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS 
MIRANDA DE OLIVEIRA e de DALVINETE FERREIRA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e DANIELA ROCHA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LOPIS 
DOS SANTOS e de MARIA FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de saúde 
bocal, nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ SANTANA ROCHA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FÁBIO ANTONIO DE LIMA e ALCIONE MARIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empilhador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DE LIMA 
e de MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de maquina, 
nascido em CALUMBI - PE, aos 25/07/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE CICERO BELARMINO DOS 
SANTOS e de NATIVA DA PENHA ROSA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERLLAN PEREIRA DA SILVA e JUÇARA LIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 12/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO AVELINO 
DA SILVA e de MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de vendas, 
nascido em Poções - BA, aos 30/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON DOS SANTOS e de MARIA DE 
JESUS SOARES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 08 de setembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS VINICIUS LUZ DA ROCHA e EVELLYN DOS SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Ajudante de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 23/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO JESUS DA ROCHA e de ROSENI GOMES LUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Atendente 
de farmacia, nascido em Diadema - SP, aos 21/10/1995, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ROSIVAL DOS 
SANTOS LIMA e de EDVANIA DOS SANTOS 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, 08 de setembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


