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Ano 29 - Nº 4558 - São Paulo, Terça- feira, 18 de fevereiro de 2020 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO e VANESSA CATARINA TEIXEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, videomaker, nascido em OSASCO - SP, aos 12/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER GERALDO 
DE CARVALHO e de MARIA ORLANDA NASCIMENTO DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de área, nascido em TARUMIRIM - MG, aos 31/01/1995, filho de CESARIO PINA TEIXEIRA e de ANA MARIA 
TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HEITOR SANTIAGO PEREIRA e ANDRÉIA DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 16/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DOS SANTOS 
PEREIRA e de MIRIAM DA SILVA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, embaladora, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 04/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e de ELISIA 
LEOBINO DA SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCO AURELIO DE MATTOS e MARIA MOREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/06/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO DE MATTOS 
PEREIRA e de BENEDITA DE MATTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São José 
do Goiabal - MG, aos 23/06/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO LÚCIO MOREIRA e de MARIA DOS 
PRAZERES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE MOREIRA FERREIRA e FLÁVIA REIS UCHÔA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
eletricista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOACIR 
COSTA FERREIRA e de MARIA DE LOURDES CÂMARA MOREIRA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, empresária, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
UCHOA e de IEDA REIS UCHOA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINÍCIUS AIRAN DA SILVA VIEIRA e MAYARA BRITO VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de monitoramento, nascido em Diadema - SP, aos 10/08/1999, residente em Diadema - SP, filho de PAULO 
ROBERTO PEREIRA VIEIRA e de ROSANGELA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativa, nascido em Santo André - SP, aos 05/07/1999, residente em Diadema - SP, filho de NILSON AFONSO VIEIRA 
e de ANTONIA GESILANE DE BRITO VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SÉRGIO ALEXANDRE DE SOUZA e KATIA VANIA CUPPA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônomo, nascido em BELO HORIZONTE - MG, aos 23/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEMENTE ALVES 
DE SOUZA e de SIRLENE ALEXANDRE DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTINA CUPPA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX COSME DE CARVALHO e AMANDA PEREIRA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador, nascido em PICOS - PI, aos 12/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE COSME DE CARVALHO 
FILHO e de MARIA CLAUDIANA DE JESUS CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em Santo André - SP, aos 01/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO ALVES DE LIMA e de 
MARIA ROSELI PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS EDUARDO APARECIDO PEDROSO DE BARROS e JULIANA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professor, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/10/1972, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CLEUZA PEDROSO DE BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 12/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ERONIDES DOS SANTOS FILHO e de SHIRLEY 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDSON ALVES DOS SANTOS e MIKELLY SILVA DE AQUINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, nascido em IPIAÚ - BA, aos 23/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DERNIVAL ALVES DOS SANTOS e 
de MARIA TELMA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 21/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIMAR NARCISO DE AQUINO e de JULIANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS CHAVES e EDNAELZA BOMFIM SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante de construção civil, nascido em FORTUNA - MA, aos 18/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ DE SOUSA CHAVES e de BENEDITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônoma, nascido em IPIAÚ - BA, aos 25/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ARNALDO 
AQUINO SANTOS e de VALDENICE BOMFIM LEMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAISMAR ANTONIO DA ROCHA e MARTA ALMEZINDA BRAZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
encarregado de sinterização, nascido em SIMONÉSIA - MG, aos 05/07/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO GINO DA ROCHA e de MARIA CONCEIÇÃO PATRICIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
costureira, nascido em ALVARENGA - MG, aos 27/06/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de JUVENAL CECILIO BRAZ 
e de ALMEZINDA MARIA GENELHUD; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUIS FILIPE DOS SANTOS LIMA e PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
orçamentista, nascido em CAMPO GRANDE - MS, aos 03/06/1990, residente em BOITUVA - SP, filho de ELIAS PAZ DE 
LIMA e de VANDA DOS SANTOS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 04/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON DIAS DE OLIVEIRA e de JAQUELINE CONCEIÇÃO 
DA SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON EVARISTO DA SILVA e ANDREZA ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, 
nascido em CAMPINAS - SP, aos 21/12/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVONI DA SILVA e de NEUZA 
EVARISTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em ITAPIRA - SP, aos 22/12/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE ROSA e de NOEMIA CUSTÓDIO ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL JOAQUIM GUIMARÃES e MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Riacho de Santana - BA, aos 29/03/1949, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FRANCISCO JOAQUIM GUIMARÃES e de OLINDA MARIA GUIMARÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO GERALDO - MG, aos 13/02/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de RAMILO JOSÉ 
TEODORO e de MARGARIDA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO FERNANDES VICENTE e ANA CAROLINA ALVES DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de vibroacabadora, nascido em Condado - PB, aos 27/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO VICENTE FILHO e de ERIVAN FERNANDES VICENTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de cozinha, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FLAVIO AMARAL DA CRUZ e de ROMILDA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ESTEVÃO SACONATO e CILENE APARECIDA CORRÊA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
funcuinário público, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 16/06/1980, residente em PARAGUAÇU PAULISTA - SP, filho de 
ANTONIO SACONATO FILHO e de MIRIAN FREIRIA ESTEVÃO SACONATO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, funcionária pública, nascido em AVARÉ - SP, aos 10/06/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS 
ALVES CORRÊA e de CELINA BARRETO CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLÁDIZIO DA SILVA SANTOS e ROSINEZ MARIANO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coletor de lixo, nascido em CORURIPE - AL, aos 28/05/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JOVENTINO DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
ATALAIA - AL, aos 30/12/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO MARIANO DA SILVA e de NATALIA ISABEL 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JAIRO XAVIER DE SOUZA e MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
orientador de loja, nascido em Escada - PE, aos 19/03/1966, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ XAVIER DE SOUZA 
e de MARIA MONTEIRO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Franciscópolis - MG, aos 23/06/1959, residente em Diadema - SP, filho de ANA ROBERTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NIELSON ANJO DA CUNHA e SABRINA DE LANA VIDAL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 10/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON JOSÉ DA CUNHA e 
de MARIA ANJO DA SILVA CUNHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 28/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON CASEMIRO VIDAL e de MARIA APARECIDA DE LANA 
VIDAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE ALMEIDA LUZ e BÁRBARA TALITA GONÇALVES GOSCIOLA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTO 
LUZ SOBRINHO e de MARIA RUTE DE ALMEIDA LUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de VINCENZO GOSCIOLA NETO e de 
MARLENE APARECIDA GONÇALVES GOSCIOLA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO DA CUNHA MARQUES e MARLEIDE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, zelador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/04/1960, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO GABRIEL MARQUES e de 
HELENA DA CUNHA MARQUES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Caetano do 
Sul - SP, aos 26/08/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOSE CARLOS DA SILVA e de MARIA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO SANTOS LIMA e TANIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 30/03/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEREIRA LIMA 
e de IDALIA DOS SANTOS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonoma, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 17/08/1986, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO CONCEIÇÃO e de ZULMIRA MIRANDA 
DOS SANTOS CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SWAMY ANTONIO DA SILVA e PRISCILA NOVAES CARNEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em RECIFE - PE, aos 23/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO DA SILVA e de 
CARMELITA SEVERINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 30/03/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE APARECIDO CARNEIRO e de DIVAIR DE 
OLIVEIRA NOVAES CARNEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATANAEL JOSÉ PEREIRA e ANDRESA MOREIRA GONÇALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 25/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GEORGINA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 26/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CATULINO MENDES GONÇALVES e 
de MARILENE PEREIRA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MILTON ALVES DE OLIVEIRA e LUANA DOS REIS MARCIANO, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, viúvo, 
aposentado, nascido em Apiaí - SP, aos 11/07/1937, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE NUNES DE OLIVEIRA e 
de VIRGINIA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, DO LAR, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 04/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIZ MARCIANO e de MARIA DE FATIMA DOS REIS 
MARCIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLAUDINEI REIS COSTA e ROSEMEIRE DOS SANTOS LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autonomo, nascido em Säo Paulo - SP, aos 23/09/1968, residente em Diadema - SP, filho de VIVALDO REIS COSTA e de 
TERESINHA RODRIGUES REIS COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, controladora de acesso, 
nascido em Cotia - SP, aos 20/04/1976, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de BENEDITO DOS SANTOS 
LEITE e de MARIA APARECIDA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JECKSON RODRIGUES DE PAIVA TORRES e RENATA ESTER DA SILVA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
SEVERINO MANOEL TORRES e de RITA RODRIGUES DE PAIVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO PEREIRA 
GOMES e de VERONICA PEDRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THAINÁ AMARAL SILVA e JÉSSICA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de telemarketing, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
PEDRO DA SILVA e de MARLENE AMARAL DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 21/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS e de 
MARIA ELISABETE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBSON JOSÉ DOS SANTOS e GISELE RODRIGUES VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante, nascido em Diadema - SP, aos 07/02/1986, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RONALDO DOS SANTOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 11/04/1988, residente 
em Diadema - SP, filho de MANOEL CECILIO VIEIRA e de PATRICIA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELTON DO CARMO e KELY FERNANDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 30/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIA 
MARIA DO CARMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente da qualidade, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 15/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR DA SILVA e de VERA LUCIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL LIMA GOMES e GRAZIELE RAMOS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 30/06/1995, residente em São Paulo - SP, filho de GUARACI ALMEIDA GOMES e 
de MAGNOLIA MARIA LIMA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, 
aos 08/09/2000, residente em Diadema - SP, filho de SANDOVAL MARTINS DE OLIVEIRA e de CLEIDE APARECIDA 
RAMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JUVENAL FRANCISCO FELIX e JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, nascido em ESPERANÇA - PB, aos 21/05/1952, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
FELIX DA CRÚZ e de MARIA MIGUEL DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em 
PARAÍSO DO NORTE - PR, aos 30/09/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL BERNARDO DA SILVA e de 
MARIA SULINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUILHERME SENA DA SILVA e SAMARA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MAURO DA SILVA e de MARIA 
DE FATIMA DE SENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente de fiscalização, nascido em Cedro - CE, 
aos 02/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ALBERTO SILVA e de MARIA DE LOURDES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ MÁRIO TENÓRIO DA SILVA e JOSELMA MARIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, tec. premium, nascido em Bonito - PE, aos 28/09/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de HELENO JOAQUIM 
DA SILVA e de GERCINA JOVINO TENORIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em Rio Formoso - PE, aos 22/09/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA e de LENY 
MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROGERIO DA SILVA COSTA e PATRICIA PEREIRA DE OLIVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
farmacêutico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/12/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MORAIS DA 
COSTA e de MARIA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascido 
em SÃO JOÃO DA PONTE - MG, aos 14/10/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MERCÊS PEREIRA DE OLIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO GAMA DOS SANTOS e THAMIRES DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
comercial, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 11/03/1998, residente em SANTO ANDRÉ- SP, filho de HAMILTON 
ROZENO DOS SANTOS e de ELCI NEPOMUCENO GAMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
comercial, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/01/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGERIO PINHEIRO DE 
SOUZA e de LEILA MARA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO SANTOS DA SILVA e DEISE DE OLIVEIRA LEOPOLDINO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de RENILSON GOMES 
DA SILVA e de MARINALVA LIMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 23/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON LEOPOLDINO e de JERUSA OLIVEIRA 
LEOPOLDINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIO BARRANCO GOMES e MARINA CIENINGA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vidraceiro, 
nascido em COTIA - SP, aos 02/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ DE ALMEIDA GOMES e de CORINA 
BARRANCO GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bacharel em direito, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 22/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO CIENINGA e de MARIA AMELIA MEDEIROS DE SOUZA 
CIENINGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON ALVES MASSON e DÉBORA SOUSA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em DIADEMA - SP, aos 21/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ PAULO MASSON e de 
CARMELITA ALVES MASSON; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de compras, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID ANASTACIO DA SILVA e de 
MARIA DO CARMO SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e IVONE ALVES DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, líder 
de setor, aos 28/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECÍ FRANCISCO DA SILVA e de BENEDITA MARIA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Säo Francisco - MG, aos 22/07/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA e de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO PRÓSPERO SANTANA e MAYARA CRISTINA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
soldador, nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/1989, residente em Diadema - SP, filho de NILTON JOSÉ DE SANTANA e 
de IVANDA PRÓSPERO SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, 
aos 04/11/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARIA EFIGENIA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFERSON FERREIRA DE CASTRO e LUANA DOS SANTOS POSSI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Operador de injetora, nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBSON 
FERREIRA DE CASTRO e de HOZANA GUILHERMINO DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Assistente 
de Patologia, nascido em Santo André - SP, aos 03/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ROGÉRIO DA SILVA 
POSSI e de CRISTIANE DOS SANTOS POSSI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FABRICIO VARINI OLIVEIRA e ELIZA VITÓRIA DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, 
solteiro, BALCOSNISTA, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCELO DOMINGOS DE OLIVEIRA e de PATRICIA ROBERTA VARINI OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, DO LAR, nascido em DIADEMA - SP, aos 08/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VANDERLEI DE LIMA PEREIRA e de ERICA MACHADO DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON ROMEU ALVES PEREIRA e MARIA ANGELA DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, desenvolvedor de games, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/08/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO GILSON LIMA PEREIRA e de ROSILENE ROMEU ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de atendimento, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ELIVALDO DE LIMA e de ELENILZA LOPES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ERNESTO SIRQUEIRA DA SILVA e NATHALIA AUGUSTA DA CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, montador, nascido em Diadema - SP, aos 13/10/1995, residente em Diadema - SP, filho de MARTINIANO 
FELIX DA SILVA e de VANUZA RAMOS SIRQUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assessora de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1998, residente em São Paulo - SP, filho de LUCIANO ALVES DA CUNHA e 
de NILDA AUGUSTA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE ALBERTO SILVA e ALESSANDRA BALDAIA DE SOUZA MENEZES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de ODETE 
SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DE SOUZA MENEZES e de CLEIA DO REGO BALDAIA MENEZES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDNALDO JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO e VANUSA DOS SANTOS JORGE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, METALURGICO, nascido em ESCADA - PE, aos 16/04/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO e de MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, 
DO LAR, nascido em CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, aos 02/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO NONATO BATISTA JORGE e de VILTA DIAS DOS SANTOS JORGE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO SANTIAGO DE ARRUDA e JÉSSICA VITÓRIA MACÊDO BERNARDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Quixeramobim - CE, aos 08/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDMUNDO JOSÉ DE ARRUDA FILHO e de MARIA NEUZA PEDROSA SANTIAGO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Camaragibe - PE, aos 05/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO 
JOSÉ BERNARDO e de ROSILDA DE MACÊDO BERNARDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROMEU BEZERRA MARTINS e MARÍLIA APARECIDA FERREIRA FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, montador de produção, nascido em Viçosa - MG, aos 02/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ SARAIVA MARTINS e de MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 20/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE 
SOUSA FONSECA e de MARIA DA CRUZ FERREIRA FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIRCEU PEREIRA BATISTA e ALYNE ALVES DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnico 
de logistica, nascido em Teresina - PI, aos 04/02/1980, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DE JESUS  
e de FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, pedagoda, nascido em Água 
Branca - PI, aos 27/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA DE LIMA  e de MARIA DA PAZ ALVES DE 
ARAÚJO LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE LUIZ GALEV e PAULA VIRGINIA MORAIS TARDELLI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Policial militar, nascido em São Paulo - SP, aos 26/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS GALEV e 
de MARIA HELENA GALEV; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 
15/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS TARDELLI e de MARIA LUCIA MORAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA e THALITA DA CUNHA AMARO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, líder de logistica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/08/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
ELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA e de TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
escrevente, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO CARVALHO 
AMARO e de ZENILDA DA CUNHA AMARO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCIO MARIANO DA SILVA OLIVEIRA e FAGNA NUNES LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE MARIANO DE OLIVEIRA 
FILHO e de IVANILDA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Costureira, nascido em 
Mauriti - CE, aos 30/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LACERDA LEITE e de EDILMA NUNES 
LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR e TELMA VANUZIA SOUZA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, divorciado, AUTONOMO, nascido em Vitoria de Santo Antão - PE, aos 23/05/1972, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO e de JOSANE GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, COZINHEIRA, nascido em GLÓRIA - BA, aos 04/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIA JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILIARD ALVES DE ALMEIDA e GERIVANDA HOLANDA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vigilante, nascido em Xique-Xique - BA, aos 03/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de GETULIO ALMEIDA e 
de MARIA MALBA ALVES DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, promotora de vendas, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/01/1986, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO OLIVEIRA ARRUDA e de 
ANTONIA ARRUDA DE HOLANDA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HENRIQUE VENANCIO SANTOS e AMANDA RIBEIRO ACIOLI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS e de CATIA CILENE BOSCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
farmaceutica, nascido em Diadema - SP, aos 11/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMANDO DOS SANTOS 
ACIOLI e de ELIETE SUELI RIBEIRO PINTO ACIOLI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FELIPE NUNES DA SILVA e ANA CRISTINA NUNES MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de desenvolvimento de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
LOURIVAL NUNES DA SILVA e de ROSELI MARIA NUNES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
bancária, nascido em São Paulo - SP, aos 18/06/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES MARTINS e 
de EURIDES NUNES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LINCOLN DIEGO DEL COMPARE e RAYANNE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Engenheiro de produção, nascido em Adamantina - SP, aos 12/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de MACIL 
DEL COMPARE e de ISABEL CRISTINA NASCIMENTO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Engenheira de 
produção, nascido em Resende - RJ, aos 05/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSEMAR FERREIRA DA SILVA 
e de ZILDA DOMINGOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 18 de fevereiro de  2020. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR DUTRA DOS ANJOS e LUANA SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAQUIM MIGUEL DOS 
ANJOS e de ROSANA AMORIM DUTRA DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido 
em SANTO ANDRÉ - SP, aos 17/08/2000, residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de ERIVANILDO GOMES DA SILVA e 
de ZULEIDE MELO SANTOS 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, 18 de fevereiro de  2020. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 


