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Ano 30 - Nº 4838 - São Paulo, Terça- feira,  08 de março de 2022 
 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CLEYTON DOS SANTOS e THAÍS BARBOSA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 06/04/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA JOSE DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 
05/07/1993, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ DE SOUZA e de ZENILDA 
BARBOSA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CRISTOVÃO LOPES SOARES e REBECA DIAMANTINO GODOI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Bom Conselho - PE, 
aos 22/04/1988, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO CICERO ROSA SOARES 
e de SEVERINA LOPES SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 19/04/1985, residente em 
São Paulo - SP, filho de LEÔNCIO GODOI e de ANA LUCIA DIAMANTINO GODOI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCELO MACHADO DE FRANÇA e CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/04/1985, residente em Diadema - SP, filho de JOEL 
BARBOSA DE FRANÇA e de MARIA MADALENA MACHADO DE FRANÇA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 08/10/1992, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de PAULO SÉRGIO DE 
OLIVEIRA e de FATIMA NUNES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GABRIEL COSTA MOREIRA BISPO e JOSEFA JESSIVANIA NUNES DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 17/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DEUSDETE MOREIRA BISPO e de 
MARIA JOSÉ COSTA MOREIRA BISPO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, coordenadora de R.H., nascido em Jurema - PE, aos 07/05/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO EVERALDO NUNES DA SILVA e de JOSEFA JUSTINO 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUIZ CARLOS BATISTA JUNIOR e MICHELLE DE LAVOR CAVALCANTE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, 
aos 15/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS BATISTA e de 
EUNICE FEITOSA DE ALBUQUERQUE BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, bancária, nascido em Diadema - SP, aos 27/09/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ARTIDONIO MARQUES CAVALCANTE e de MARIA 
SUENY DE LAVOR MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RODOLFO MAZIERI DE PAULA e AMANDA GAMERO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
19/06/1982, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO LAZARO DE PAULA e de 
SUELI MAZIERI DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicologa, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO CARLOS GAMERO e de SANTINA ARANDA GAMERO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ FERNANDO CUSTÓDIO e MARIA RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, nascido em Araçatuba - SP, aos 
09/12/1963, residente em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO ALEXANDRE CUSTÓDIO e de 
LOURDES DOS SANTOS CUSTÓDIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
autonoma, nascido em Inaja - PR, aos 18/05/1965, residente em Diadema - SP, filho de 
ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS e de ISABEL 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  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WAEL KHATTAB e SALAM BADAWI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auditor de qualidade, nascido em IÊMEN, aos 20/03/1991, residente em Diadema 
- SP, filho de RAFIQ KHATTAB e de JOMANA JAMOUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em SÍRIA, aos 14/08/2001, residente em Diadema - 
SP, filho de ABDUL GHAFOUR BADAWI e de AHLAM HOUSEH; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA NONATO e MYLENNA GOMES OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajustador mecânico, nascido em Santo 
André - SP, aos 06/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ HELINALDO 
TAVARES NONATO e de MARIA GICELIA PEREIRA NONATO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA e de JOSEFA 
SOLANGE GOMES ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

RICARDO BENTO PEREIRA e FERNANDA DIAULAS MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, 
aos 06/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CLAUDIO PEREIRA e de 
ALAIDE BENTO PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de atendimento, nascido em Diadema - SP, aos 21/07/1982, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO DANIEL MARTINS e de MARIA DENIR DIAULAS MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUCAS GONÇALVES DA SILVA e ANA LIVIA GONÇALVES JARDIM, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, nascido em Santo André - 
SP, aos 27/01/1996, residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de ANTÔNIO BEZERRA DA 
SILVA e de ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
20/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILTON RODRIGUES JARDIM e de 
ANA PAULA GONÇALVES JARDIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JUCIMARIO TAVARES DOS SANTOS e GRAZIELE SANTANA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, metalúrgico, nascido em Juazeiro - BA, 
aos 05/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de JURANDYR TAVARES DOS 
SANTOS e de EDITE ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, diarista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/07/1986, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MANOEL DE JESUS SANTOS e de DAMIANA SANTANA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCOS MEIRA DE OLIVEIRA e GISELE RAMOS VASCONCELOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista de manutenção, nascido em 
São Paulo - SP, aos 11/10/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de ENESIO ALMEIDA 
DE OLIVEIRA e de ROSALINA MEIRA PORTO DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, diarista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELIACIN RAMOS VASCONCELOS e de MARIA 
ANUNCIADA RAMOS VASCONCELOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CAROLINE DA SILVA PRIMOCENA e NATÁLIA ALVES PEDRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 16/08/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FABIO ELIAS SARMENTO PRIMOCENA e de 
RAQUEL VALERIO DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/1992, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RONALDO PEDRO e de MARTA LIVIA ALVES PEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

MARCO AURELIO DA PENHA SOUZA JUNIOR e ROSANGELA DA CONCEIÇÃO 
OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO 
AURELIO DA PENHA SOUZA e de DELOURDES FRANKLIN FERREIRA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de cozinha, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 04/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ARLINDO 
ALVES DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CLOVIS ALUIZIO MARTINS CORREA e ROSE ODETE DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS CORREA e de 
TEREZINHA MARTINS CORREA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
diarista, nascido em Bituruna - PR, aos 24/07/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA e de ELVIRA DE SOUZA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

KLEYTOM RODRIGO FRIGATO e MERIELLEN MATHEUS MENDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, produtor de conteúdo, nascido em Diadema 
- SP, aos 18/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de URBANO FRIGATO e de 
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO FRIGATO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, chefe de serviço, nascido em Diadema - SP, aos 26/03/1990, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RICHARDSON BARBOSA MENDES e de MARILENE 
APARECIDA MATHEUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

FELIPE MENEZES DANTAS e MILENE LOIOLA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em Santos - SP, aos 
26/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MENEZES DANTAS e de 
MARIA GILCELIA DE JESUS MENEZES DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de  T.I., nascido em Santo André - SP, aos 07/10/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e de MARIA IVONETE 
LOIOLA ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JORGE EREMITA DE ASSIS  e ALESSANDRA MARIA DA SILVA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aposentado , nascido em SÃO GERALDO - MG, aos 
15/01/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAIVA DE ASSIS  e de MARIA 
JULIA DE BARROS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cuidadora de 
idosos , nascido em TABOÃO DA SERRA - SP, aos 02/10/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO MARIANO DA SILVA  e de MARIA DE LOURDES DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

LUIZ FELIPE FEITOSA NUNES e LUANDA DA SILVA ROLIM, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, musico, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MAURÍCIO CUNHA DE CARVALHO NUNES e de 
KARLA WANESSA FEITOSA NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
musicista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1994, residente em São Paulo - SP, filho 
de VANDERLEI DA MATA ROLIM e de MARIA GORETE DA SILVA ROLIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANGEL VICTOR DE ALMEIDA e JULIENNE SALES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informática, nascido em Santo André - SP, aos 
20/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de AZUIL SOARES DE ALMEIDA e de ANA 
CRISTINA DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
R.H., nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/05/1997, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SEBASTIÃO SALES DA SILVA e de VANDA ROSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

ANTONIO VANDIBERGUE FERREIRA DE SOUSA e JOSEFA MOURA DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, gerente, encarregado de vendas, 
nascido em Alexandria - RN, aos 13/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FERREIRA FILHO e de IRENE ALVES DE SOUSA; e a pretendente: , divorciado, do lar, 
nascido em Coremas - PB, aos 21/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BENEDITO MOURA DA SILVA e de MARIA NEVES BRILHANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CLENILTON SILVA SOUZA e EDIFATIMA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processo, nascido em Boquira - BA, aos 
24/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de BENTO ANGELO DE SOUZA e de 
MARIA DA SILVA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em Vicência - PE, aos 02/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de NELCINO JOSE SEVERINO e de MARINA MARIA DA CONCEIÇAO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

VINICIUS MELLO PEREIRA MARTINS e DANIELLE SILVA CARDOSO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 
20/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de DIRCEU PEREIRA MARTINS e de 
MARIA LURDES MELLO MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 07/03/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DAVID MATIAS CARDOSO e de LUZIA NASCIMENTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

EDNALDO BORGES DE SOUZA e EDINALVA DE FÁTIMA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Boquira 
- BA, aos 02/06/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO XAVIER DE SOUZA e 
de JUSTINA BORGES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Vicência - PE, aos 06/05/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de 
NELCINO JOSÉ SEVERINO e de MATINA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GIVANILDO RAMOS DE SOUZA  e JUDITE RIBEIRO DE SOUSA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, op. de maquina , nascido em PARATINGA - BA, aos 
06/10/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO FERREIRA DE SOUZA  e de 
IDALIA RAMOS DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. 
atendente , nascido em PARATINGA - BA, aos 06/05/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIS RIBEIRO DE SOUSA e de MARIA SALOMEA DE SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

SILVIO DOS SANTOS JESUS e POLLYANA XAVIER DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROSALVO BELARMINO DE JESUS e de JOSEFA 
JOAQUIM DOS SANTOS JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeira, nascido em Itabuna - BA, aos 23/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PEDRO XAVIER NASCIMENTO e de MARIA LÚCIA 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  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

NATANAEL BATISTA DA SILVA e RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de suprimentos, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RIBEIRO DA 
SILVA e de VERA LUCIA BATISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Taboão Da Serra - SP, aos 09/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO RAFAEL PEREIRA e de ANGELA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

VÍCTOR PRADO ROSA e RENATA OLIVEIRA BARRETO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro civil, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 30/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ORANDI ANTONIO 
BASSI ROSA e de TANIA MARA PRADO ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente financeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/07/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FERNANDO BASTOS BARRETO e de RENILZA OLIVEIRA 
BARRETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

JOSÉ LUIZ RODRIGUES FONSECA  e DAIANE LIMA SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de sistema , nascido em IUIÚ - BA, aos 
03/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO FONSECA  e de MARIA 
SENHORA RODRIGUES FONSECA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autonoma , nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/05/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LIMA SOUZA e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

TIAGO DA SILVA OLIVEIRA e FERNANDA SOARES BORGES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
17/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA e de 
LENITA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonoma, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 05/07/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARCELO BORGES DOS SANTOS e de CLAUDENICE SOARES 
DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

EVERTON ALVES DA SILVA e LUCIANA FERREIRA VIEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de obras, nascido em Osasco - SP, aos 
17/04/1984, residente em OSASCO - SP, filho de RENATO FLAUZINO DA SILVA e de 
IRACEMA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
confeiteira, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/07/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ALCIBIADES GOMES VIEIRA e de ALDENÔRA FERREIRA 
VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

GEOVANE PEREIRA E SILVA e RAPHAELA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 01/05/2002, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCIO GEAN DE OLIVEIRA E SILVA e de ADRIANA 
PEREIRA E SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 29/04/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RAFAEL DE SOUZA SILVA e de FERNANDA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

WESLLEY VIESBA RODRIGUES ROCHA e BRENDA MARIA DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, educador físico , nascido em Diadema - 
SP, aos 28/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON RODRIGUES ROCHA 
e de MARIA DORACI VIESBA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
orientadora sócio educativa , nascido em FLORIANO - PI, aos 28/10/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de MARIA SOELY DE SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

KAUE SANTOS COELHO e NAARA DOS SANTOS FAZAN, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/12/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FABIANA SANTOS COELHO, ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
23/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de HILDEBRANDO SARRY FAZAN e de 
GENY LACERDA SANTOS FAZAN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  08 de  março  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 

CLÁUDIO ANDRELINO DOS SANTOS e LIDIANE DOS SANTOS ROSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 14/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR ANDRELINO DOS 
SANTOS e de TEREZA SOUZA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ajudante de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/11/1981, residente 
em DIADEMA - SP, filho de NATANAEL ROSA e de LINDALVA LEITE DOS SANTOS 
ROSA; 
 
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  março  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


