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Ano 30 - Nº 4680- São Paulo, Terça- feira,  8 de dezembro de 2020 

 
 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SOARES PEREIRA e BÁRBARA STÉPHANIE VIRGULINO DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, pesquisador em engenharia civil, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1992, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de JOAQUIM PEREIRA NETO e de ZUMIRA SILVERA SOARES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, arquiteta e urbanista, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO BOSCO VIRGULINO DE SOUSA e de CLAUDINÉIA OLIVEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAUÊ HENRIQUE DE SOUZA VELOSO e BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico eletônico, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
GERALDO VELOSO e de LUCI APARECIDA DE SOUZA VELOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica 
de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 06/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CARLOS BRAZ 
LOPES e de ANTONIA SALETE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIAN CANDIDO DOS SANTOS e KELLY SOUZA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CILAS CÂNDIDO 
DOS SANTOS e de SUELI MELLO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em São Paulo 
- SP, aos 22/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DIAS DOS SANTOS e de HOZANA DEOLINDA DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERLANDRO DOS SANTOS MAXIMO e ADRIANE ALEXANDRE SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de ponte rolante, nascido em Dário Meira - BA, aos 09/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO MONTEIRO MÁXIMO e de TEREZINHA DOS SANTOS MAXIMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente admibnistrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 02/02/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE ALEXANDRE SILVA e de JOSEANE ALEXANDRE SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIORGENES DOS SANTOS RIBEIRO e GLEICIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em Diadema - SP, aos 17/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PÉRICLES RIBEIRO e de GILMARA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 09/10/1992, residente em São Paulo - SP, filho de ISRAEL CARDOSO DOS 
SANTOS e de MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
YURI DA SILVA LINS e ZAQUIELA SANTOS SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Diadema - SP, aos 31/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO TAVARES LINS e de 
MARIA REGIANE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Ubatã - BA, aos 
05/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LIDIO SOUZA e de JOVELINA ANGELICA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS DONATANGELO DA SILVA e IONARA  ELIAS DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS LUIS DA SILVA 
e de MARLI DONATANGELO RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, gerente de vendas , nascido 
em PATU - RN, aos 03/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RONIVALDO ELIAS DANTAS  e de FRANCISCA ILZA 
DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SANTOS LIMA e RENATA SANTOS LEME, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, líder 
de projetos, nascido em Diadema - SP, aos 11/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ APARECIDO DE LIMA 
e de ROSA MARIA DOS SANTOS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido 
em Diadema - SP, aos 05/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO LEME e de RITA APARECIDA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAILSON ALVES SOUZA e LUCIANA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido 
em ITAGIBÁ - BA, aos 09/07/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ALVES SOUZA e de ZILDA ALVES SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em ITAGI - BA, aos 06/08/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM GOMES DOS SANTOS e de FRANCISCA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LENILTON REZENDE DE JESUS e MAGALI ALMEIDA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Eunápolis - BA, aos 13/12/1994, residente em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO ALVES DE 
JESUS e de RENATA DOS SANTOS REZENDE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, confeiteira, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/03/1992, residente em Diadema - SP, filho de MAURO GOMES DE SOUSA e de 
APARECIDA ALMEIDA DAMASCENA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ PEDRO DA SILVA e SUELI BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, autônomo, nascido em 
Panelas - PE, aos 28/10/1959, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO VICENTE DA SILVA e de MARIA JOAQUINA 
DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 17/05/1976, 
residente em Diadema - SP, filho de MARIA DO SOCORRO BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO GUARDIANO TAKATSUKA e GIOVANNA PEIGO DOS PASSOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 12/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de ADRIANO ISAMU 
TAKATSUKA e de ELISABETE GUARDIANO TAKATSUKA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 29/11/2000, residente em Diadema - SP, filho de ANGELO DANIEL DOS SANTOS 
PASSOS e de JANICE REGIANE PEIGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VICTOR FERREIRA BARROS e BIANCA CORTEZ SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, corretor 
de imóveis, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LEONE BARROS 
e de VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, nascido em Diadema 
- SP, aos 13/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO SANTOS SILVA e de SUELI APARECIDA CORTEZ 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
STALLONE YURI TAVARES CRUZ e GABRIELLE NEVES AMORIM MEDEIROS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ferramenteiro, nascido em Maceió - AL, aos 18/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO 
CRUZ FILHO e de MARIA CLAUDJANE TAVARES CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em Diadema - SP, aos 12/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LAZARO ADELVAN AMORIM DE 
MEDEIROS e de IRACEMA NEVES DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HERNAN LUIZ DE ALMEIDA e JOYCE PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ERNANI 
FERREIRA DE ALMEIDA e de ROSELI DE CASSIA ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON PEREIRA DOS SANTOS e de 
IDAILDES PEREIRA SOARES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEITON WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA e INGRID DE SOUSA ARAUJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO 
REIS DE OLIVEIRA e de CINTIA APARECIDA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO 
DONIZETTI DE MORAES ARAUJO e de MARLENE DE SOUSA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CELINO MONTEIRO e VANESSA HORICH TUXEN, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, consultor de 
logística, nascido em Cachoeira Paulista - SP, aos 29/07/1955, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ MONTEIRO e de 
DALZIRA FRANCO MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, terapêuta, nascido em São Paulo - SP, 
aos 22/01/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO TUXEN e de MARIA HORICH TUXEN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUANN KELLSON DE OLIVEIRA LIMA e ANDREZA OLIVEIRA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Teresina - PI, aos 17/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de ALDENOR FERREIRA 
LIMA e de MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Teresina - PI, aos 10/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO ALENCAR DA SILVA e de 
RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL OTACILIO FARIAS DA SILVA e TATIANE SILVA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, barbeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCAS 
OTACILIO DA SILVA e de VILMA LUCIA VITORINO DE FARIAS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de frente de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 07/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AURI 
DE SOUSA e de ELIÉTE CARLOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS CARDOSO DO NASCIMENTO e ANGELA SOUZA NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de operações, nascido em Diadema - SP, aos 31/03/1996, residente em Diadema - SP, filho 
de ZIZINHO DO NASCIMENTO SENA e de ELY CARDOSO DO NASCIMENTO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 14/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
DE OLIVEIRA NASCIMENTO e de VANDA SOUZA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARC XAVIER MAURO e KARLA ESPEDITA DE CARVALHO DIVINO, sendo o pretendente:  nacionalidade francesa, 
solteiro, especialista em técnico de suporte internacional, nascido em TALENCE, FRANÇA, aos 04/11/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DIDIER PATRICK MAURO e de CATHERINE MARIE CHRISTINE CUY; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/12/1986, residente em DIADEMA - 
SP, filho de IDALINO DIVINO e de MARIA APARECIDA DE CARVALHO DIVINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LETICIA DE BRITO RODRIGUES e MELISSA MAGALHÃES DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1991, residente em São Paulo - SP, filho de 
ANTONIO RODRIGUES DA PAZ e de GILVANETE CARDOSO DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Sumaré - SP, aos 18/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de MARCIEL DA SILVA e 
de MARCIA MAGALHÃES DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO TADEU PEREIRA BORGES e CAROLINA ANTÔNIA PEREIRA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1991, residente em Diadema - SP, filho de WAGNER 
TADEU DIAS BORGES e de NILMA PEREIRA  BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 25/11/1999, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS ALBERTO SALVADOR DE LIMA e de 
JANECE PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS FERNANDO CHAVES SOARES e THAINÁ SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Itambé - BA, aos 16/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO DE 
OLIVEIRA SOARES e de LUZINETE QUEIROZ CHAVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Ipiaú - BA, aos 11/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS e de ROSEMEIRE 
DANTAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON LUIZ DOS SANTOS e VIVIANE MENDES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 21/08/1990, residente em Diadema - SP, filho de NAZIR LUIZ SANTOS e de 
MARIA DOS SANTOS NERO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascido em 
Diadema - SP, aos 07/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de LIONES MENDES DA SILVA e de MARCILIA MAGELA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELBER CAMPOS VIEIRA e NAYARA NUNES BUENO DE OLIVEIRA ALCANTARA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR 
CARLOS VIEIRA e de GISLENE APARECIDA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de BERNARDO BUENO DE OLIVEIRA 
ALCANTARA e de ADRIANA NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIA MADALENA SOARES SILVA e BEATRIZ BRITO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Palmeira dos Índios - AL, aos 27/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de CICERO JUNIOR 
RAMALHO DA SILVA e de LUCIVANIA GOMES SOARES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/01/2001, residente em Diadema - SP, filho de JUARÊZ SILVA NETO e de 
PATRÍCIA EVANGELISTA DE BRITO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS DA SILVA e IAPONIRA GOMES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Lourenço da Mata - PE, aos 12/12/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO AVELINO DA SILVA e de LAURA LEITE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
doméstica, nascido em Campina Grande - PB, aos 16/11/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE MENDES 
DOS SANTOS e de GERALDA GOMES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ CARLOS BUENO e CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, Subdistrito Belenzinho, aos 14/06/1965, residente em Diadema - SP, filho de 
APARECIDO BUENO e de PEDRA MAESTRELO BUENO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 05/12/1965, residente em Diadema - SP, filho de COR JESÚ ROMANO DA SILVA e de MARIA DAS 
DORES MORAIS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES e GABRIELA MELLO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador multifuncional, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
IDELFONSO GONÇALVES e de CLAGINEIDE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em Diadema - SP, aos 24/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO CESAR NUNES DA SILVA e de 
MARIA HELENA DE ALMEIDA MELLO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX SANTOS MELO e GABRIELLY CEZÁRIO DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
marteleteiro, nascido em Piatã - BA, aos 29/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERCIO JESUS MELO e de 
MARIA FREIRE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO LEITE DE LIMA e de MARIA LUCIA CEZARIO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO SANTOS DE SOUZA e TAYNA SANTOS DE ANDRADE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Polidor, nascido em São Paulo - SP, aos 16/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de IVAI DOS ANJOS DE SOUZA e 
de MARIA ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de corte e costura, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 29/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de AGUINALDO DIAS DE ANDRADE e 
de JORNANDIA MOTA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABIANO TENORIO e EDINALVA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de VERA LUCIA TENORIO DA ROCHA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 12/01/1979, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS e de ADELINA SOARES DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO ÁLISSON GOMES SILVA e BRENDA RODRIGUES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Garçon, nascido em Jaguaribe - CE, aos 20/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO VALDIR DA SILVA 
e de MARIA IVANIRA GOMES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 05/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEVINO BORGES DE LIMA e de ALMIRA 
RODRIGUES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ERIVALDO DOS SANTOS e CLEUMA BATISTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de máquinas industriais, nascido em Aquidabã - SE, aos 24/10/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DOMINGOS DOS SANTOS e de JEDALVA DOMINGOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Aquidabã - SE, aos 07/09/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de AURINO 
BATISTA DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAURICIO VANDERLEI DA CONCEIÇÃO e FERNANDA CRISTINA PEDROSO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de control desk, nascido em São Paulo - SP, aos 22/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de VANDERLEI DA CONCEIÇÃO e de DEBORA HELENA DE CASTRO DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Carapicuíba - SP, aos 24/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
PEDROSO e de MARCIA APARECIDA PEDROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GERSON LOPES FARIAS e SILVANA ALFREDO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LOPES FARIAS e de 
ALZIRA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de operações, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/01/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE JANUARIO DE ALMEIDA e de CIRLEI 
ALFREDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS DA SILVA VIEIRA e LENI DE LACERDA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
Operador de máquina, nascido em Caxias - MA, aos 15/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de OLIMPIO GOMES 
VIEIRA e de TERESA DA SILVA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, Doméstica, nascido em 
Mutum - MG, aos 28/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO MARQUES FERREIRA e de TEREZA 
TEIXEIRA DE LACERDA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS DOMINGUES DE CAMPOS e TAÍSA DE SOUZA VERISSIMO SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de VIVIANE 
DOMINGUES DE CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Taboão da Serra - 
SP, aos 03/12/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSIVAL VERISSIMO SILVA e de GISELE RODRIGUES DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE KLEIN FERREIRA e BARBARA VITORIA DA SILVA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 09/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MATIAS 
FERREIRA e de HELENA MARIA KLEIN CRISTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADENILDO ROBERTO DE LIMA e de CLAUDECI MARIA 
DA SILVA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON PEREIRA FERNANDES e GABRIELA LACERDA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 04/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DEOMARCOS MARTINS FERNANDES e de EDINEIDE PEREIRA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedagoga, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
EDUARDO DE OLIVEIRA e de SILMARA LACERDA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS NEPUMUCENO RODRIGUES e KELLY PEREIRA DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, aos 13/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDGAR TOLENTINO RODRIGUES e de IZABEL NEPUMUCENO RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Professora, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
AUGUSTO SILVA DE LIMA e de CLAUDICE PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
COSME EDUARDO DOS PASSOS e MARCELA DA CRUZ BERTOLDO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, nascido em Jeremoabo - BA, aos 27/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO DOS 
PASSOS e de FRANCISCA MADALENA DOS PASSOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ERENILDO ALVES BERTOLDO e de MARIZETE 
SALES DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIVALDO MATIAS DE SOUSA e TATIANE GUERRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor, nascido em Itapipoca - CE, aos 12/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO LAURISTON MARTINS 
DE SOUSA e de MARIA GOMES MATIAS DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
caixa, nascido em Inhapi - AL, aos 31/12/1997, residente em São Paulo - SP, filho de JOÃO INÁCIO DA SILVA e de MARIA 
DO CARMO GUERRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS TOLEDO SANTOS e CHRISTIANE DE OLIVEIRA MARQUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Assistente de credito imobiliario, nascido em Diadema - SP, aos 04/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LOURIVAL FERREIRA SANTOS e de SOLANGE DE JESUS TOLEDO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Auxiliar de credito imobiliario, nascido em Diadema - SP, aos 22/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
DAMIÃO SERGIO BARROS MARQUES e de MARINALVA LIMA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCCAS MOREIRA DA COSTA e SILMARA DIAS DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de MAILDIO MOREIRA DA 
COSTA e de LIDIA APARECIDA DE SOUSA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em São José de Piranhas - PB, aos 21/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CÍCERO SEVERINO DE 
SOUSA e de MARIA ILZANETE DE LACERDA DIAS SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WELLINGTON DA COSTA NUNES e THAIS ALBUQUERQUE SICUPIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de T.I., nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS 
BARBOSA NUNES e de MARIA DE JESUS DA COSTA NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL VEIGA SICUPIRA e de SILVIA 
REGINA ALBUQUERQUE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL SILVA CORREIA DE MELO e KELLE SILVA FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERALDO CORREIA DE 
MELO e de SANDRA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Major Izidoro 
- AL, aos 13/07/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE DE FARIAS e de LUCIVÂNIA DOS SANTOS NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
KAIO WALLACE GOMES DA SILVA e LAÍSE DOS SANTOS OLIVEIRA COELHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Técnico de T.I, nascido em Pedra Branca - CE, aos 17/05/1996, residente em Diadea, filho de MARIA 
GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LAERTE OLIVEIRA COELHO e de MARIA NÚBIA SANTOS DA HORA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 8  de dezembro de 2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX BARBOSA DE ANDRADE e CAROLINE DA SILVA ALCANTARA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 04/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BARBOSA 
DE ANDRADE e de APARECIDA MARIA BARBOSA DE ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
RODRIGUES DE ALCANTARA e de EURIDES DA SILVA ALCANTARA; 
 
 
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, 8  de dezembro de 2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 

 
 
 


