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Ano 30 - Nº 4847 - São Paulo, Terça- feira,  10 de maio de 2022 
 

 

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

GERALDO SILVA DE OLIVEIRA e ANTONIA ALBANISA DE SOUZA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Iapu - MG, aos 
12/05/1951, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANDRÉ e de MARIA BARBARA 
DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em Assaré - CE, aos 
02/04/1967, residente em SUZANO - SP, filho de JOÃO ALVES GEMINIANO e de 
MARGARIDA ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

JAILSON DA SILVA LEITE e MARIA ELISABETE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/11/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA BEZERRA LEITE e de ROSA 
TOMAZ DA SILVA LEITE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 15/02/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA JUDITE FLORENCIO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

EDUARDO NEVES COUTO e VANESSA BATISTA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 26/01/1966, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANUEL COUTO SANCHES e de LUCILIA ROSA 
NEVES COUTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 19/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de GABRIEL SOARES 
e de SUELI BATISTA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO DA SILVA ALVES e LETICIA FEITOSA SAMPAIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Penápolis - SP, aos 16/01/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HÉLIO ALVES DE SOUZA e de NEUZA DA SILVA 
ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Fortaleza - 
CE, aos 01/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMAR  GOMES SAMPAIO 
JUNIOR e de FRANCISCA ELIZABETE FEITOSA SAMPAIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

ALMIR MARQUES DA SILVA e LETICIA CRISTINA BALBINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Recife - PE, aos 18/12/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON MARQUES DA SILVA e de RIZONETE 
ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, atendente , nascido 
em Mauá - SP, aos 24/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de DELVEQUES 
BALBINO e de ADRIANA REGE BISCALQUIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ELVIS FELIX DA SILVA e PATRICIA MENDES GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Bueno Brandão - MG, 
aos 10/06/1989, residente em Águas de Lindóia - SP, filho de JOÃO BATISTA FELIX DA 
SILVA e de SUELI DE FÁTIMA TENÓRIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnica de eletroencefalograma, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/08/1987, residente em Diadema - SP, filho de MARIA NAZARÉ MENDES GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

CELSO MOACIR VENCESLAU e SANDRA REGINA SENA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/09/1974, 
residente em Diadema - SP, filho de MOACIR BARBOSA VENCESLAU e de MARIA DE 
SOUZA VENCESLAU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 13/05/1969, residente em Diadema - SP, filho de SANTA ARAUJO 
SENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

GABRIEL AMORIM DE SOUZA  e LAÍS MELQUIADES SILVA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em 
Diadema - SP, aos 04/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ERCY DOMINGUES 
DE SOUZA e de MARIZA ROSA AMORIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, anfitriã de hospedagem, nascido em Diadema - SP, aos 16/06/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADELSON PEREIRA DOS SANTOS e de EUNICE APARECIDA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

NELIO DE OLIVEIRA e RENATA CRISTIANE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logística, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 06/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de GENAIR CAMILO DE 
OLIVEIRA e de ENI MARIA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de planejamento comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 14/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO TERTULIANO DA SILVA 
e de FRANCISCA DE PAULA GARCIA ARRIERO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

WILLIAM PINHEIRO DE CASTRO e AMANDA JÚLIA CARMO PRADO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIONOR DE CASTRO e de 
REGINA MARIA DE SOUSA PINHEIRO DE CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 22/09/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA PRADO e de ANDREIA SILVA 
CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 

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

JOSÉ NILTON DA SILVA  e FABIANA DOS SANTOS SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Ipueiras - CE, aos 12/11/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de BENTO BEZERRA DA SILVA  e de LUSANIRA 
MARIA BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de loja , 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERARDO BEZERRA DE SOUSA  e de MARIA SOCORRO DOS SANTOS SOUSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

VICTOR SILVA TEIXEIRA e LARISSA SANTOS DA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO CESAR NORBERTO TEIXEIRA 
e de LAVINIA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 30/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MARIA LOPES DA COSTA e de SILVANA APARECIDA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

FLAVIO ALVES DA SILVA  e CRISTINA GARCIA SANTOS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, advogado , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
17/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO DAMIÃO DA SILVA  e de 
ALICE MARIA ALVES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, estudante , 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/07/1993, residente em Abadia De Goiás - GO, filho 
de PAULO DOS SANTOS  e de DAMIANA FERREIRA GARCIA  SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

JOÃO GUILHERME COSTA BRITO e KAUANE DO NASCIMENTO ROCHA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
03/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE LIMA BRITO e de CRISTIANE 
SERAFIM DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 24/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ODAIR DO 
CARMO ROCHA e de MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

SERGIO ALVES DA SILVA e JANAI NASCIMENTO SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Novo Horizonte - SP, aos 
17/06/1948, residente em Diadema - SP, filho de TEODORO ALVES DA SILVA e de 
ANTONIA BUENO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentada, nascido em Maringá - PR, aos 02/10/1952, residente em Mongaguá - SP, filho 
de ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO e de NAIR RIBEIRO DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

LUCAS VIEIRA DA SILVA e JANAINA DALGISA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor de educação física, nascido em São Paulo - SP, 
aos 25/04/1986, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de FRANCISCO VIEIRA 
DA SILVA e de EURIDES VIEIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de desenvolvimento infantil, nascido em Vila Nova do Piauí - PI, aos 
19/05/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSE MARIA CLARO DE LIMA e de 
DALGISA FRANCISCA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ACUÃ SOL EWALD MARTINS e DANIELE DOI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, servidor público, nascido em Mauá - SP, aos 16/01/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WELLINGTON EWALD DA SILVA e de ANDREIA MARTINS 
BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON DOI e de 
ELISABETE APARECIDA CAETANO DOI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

MARCOS AURELIO BUENO DE MELLO JUNIOR e VIVIANE ALVES MENDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/12/1973, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS AURÉLIO BUENO DE MELLO 
e de ELIANA ROSA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/07/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PEDRO MENDES e de EDITE MARIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ROGERIO PEREIRA DUTRA e SORAYA ROSA DOS SANTOS SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/10/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO PEREIRA DUTRA e de 
MARIA SALETE DA MATA DUTRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, 
assistente de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS e de ANELITA ROSA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ANDRE ANTUNES DOS SANTOS e KEYLA DE JESUS MOREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 30/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO ANTUNES DOS SANTOS 
e de ESTHER DE JESUS CRECENCIO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, costureira, nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ENÉAS CASSIANO MOREIRA e de ELOISA HELENA DE JESUS 
MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 

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

FELIPE MEDEIROS APARECIDO e JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Diadema - SP, aos 
28/02/2000, residente em Diadema - SP, filho de ANDERSON MARINHO APARECIDO e 
de MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS APARECIDO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
20/12/2000, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ELOIR BATISTA e de ERBENE DE 
OLIVEIRA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ALMIR SOUZA DE JESUS e LENI NASCIMENTO BISPO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em DÁRIO MEIRA - BA, aos 14/02/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOUZA DOS SANTOS e de ADELIA 
MADALENA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, 
nascido em BOA NOVA - BA, aos 10/02/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALEXANDRE PEREIRA BISPO e de CELINA NASCIMENTO BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

JANDIR GUEDES PEREIRA e ELIZABETH GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Edgard Melo, Município de Itanhomi - MG, aos 
02/06/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CAMILO GOMES e de ALICE 
GUEDES GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em Itanhomi - MG, aos 08/05/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de TIONILO 
GOMES SOBRINHO e de WANILDA AVELINA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO FELIX DE LIMA e BRENDA SANTANA JULIO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, aux. produção , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
28/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDEREZ DE LIMA  e de IRIS 
DO CÉU FELIX DE LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, supervisora 
de canais especiais , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/12/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROOSEVELT FERREIRA JULIO  e de ELIENE 
MARIA SANTANA JULIO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 



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

MATEUS CANDIDO DE SOUZA e ANA LUÍZA FERNANDES MENDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 24/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL CANDIDO DE SOUZA e 
de ZENAIDE RIBEIRO ALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, embaladora, nascido em DIADEMA - SP, aos 20/01/2003, residente em Diadema 
- SP, filho de ROBSON DAVI MENDES SERRÃO e de ABGAIR FERNANDES MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

JOSÉ FARIAS DO NASCIMENTO e MARIA LUCIANA ALENCAR, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, nascido em Serrita - PE, aos 19/03/1964, 
residente em Diadema - SP, filho de IZAIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO e de 
GILDETE FARIAS DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Altos - PI, aos 05/11/1977, residente em Diadema - SP, 
filho de TERTULIANO JOSÉ DE ALENCAR e de ROSALINA ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

EVERTON PALOMBARINI e NATHÁLIA DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 21/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de HILDEBRANDO 
PALOMBARINI e de NILZA MARIA PALOMBARINI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sinistro, nascido em São Paulo - SP, aos 05/07/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS APARECIDO DA SILVA e de MARIA 
JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

HENRIQUE POWELL DE MELLO E SILVA e TALITA MARÇAL ZAMINO, sendo o 
pretendente: , solteiro, autonomo, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 28/12/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de TARCISIO POWELL ROSSITER DA SILVA e de 
ANGELICA DE MELLO MIRAZZI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/04/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MILTON ZAMINO e de REINILDA MARÇAL SÁ TELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ELIEL SOARES DE FRANÇA JUNIOR e SABRINA FARIAS LEAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de serviços gerais, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 27/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIEL SOARES DE FRANÇA e de 
CRISTIENE RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente de telemarketing, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/09/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO FRANCO LEAL e de MARIA BETANIA DOS SANTOS 
FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

FLÁVIO BELARMINO TRAVASSOS DA SILVA e LIDIANE DA COSTA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
Brasília/DF, aos 12/03/1993, residente em Diadema - SP, filho de RAUL BELARMINO DA 
SILVA FILHO e de MÉRCIA TRAVASSOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Surubim - PE, aos 01/01/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CARLOS LIRA DA SILVA e de REJANE DA 
COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 

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

MILTON SILVESTRE  e MARIA DARCI MARCELINO DE SOUZA BARBOSA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, aposentado , nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/09/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO PASCHOAL SILVESTRE  
e de ARACY DELLA PASCHOA SILVESTRE ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
viúvo, aposentada , nascido em DIADEMA - SP, aos 11/11/1964, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCISCO MARCELINO DE SOUZA  e de INÁCIA SOUZA OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ALISON RAMOS GOMES e MIRLA APARECIDA DOS SANTOS LUCAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em radiologia, nascido em Diadema 
- SP, aos 20/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANSELMO GOMES e 
de MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Presidente Bernardes - MG, aos 04/04/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON DE OLIVEIRA LUCAS e de MÁRCIA DA 
CONSOLAÇÃO APARECIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

LEONARDO NONATO CABRAL e INGRID DO NASCIMENTO LOPES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em Diadema - 
SP, aos 28/12/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA 
CABRAL e de SANDRA APARECIDA NONATO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 14/07/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de UILTON DA SILVA LOPES e de RITA MARGARIDA DO NASCIMENTO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

DIEGO MIRANDA DE MOURA e NATHALIA PEREIRA DANTAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/07/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRA REGINA MIRANDA DE MOURA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em DIADEMA - SP, aos 
28/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO DE OLIVEIRA DANTAS e de 
JABARIAM PEREIRA DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

EDSON DOS SANTOS CARDOSO e JULIETI ARAUJO DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente: , divorciado, mecanico, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1977, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO JOAQUIM CARDOSO e de VALDIVIA MARIA DOS 
SANTOS CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE XAVIER 
DE OLIVEIRA IRMÃO e de MARIA DIONETE DE ARAUJO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ADELMO MASSENA DE ASSIS e ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Catende - PE, aos 
03/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MASSENA DE ASSIS e de 
TEREZINHA EDNA DE ASSIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em São José da Laje - AL, aos 15/05/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JANUÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ADRIANO DOS SANTOS e EUSELY DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em JUQUIÁ - SP, aos 
19/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEDRO DOS SANTOS e de 
LOURDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em BRASÍLIA DE MINAS - MG, aos 23/05/2022, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO ALVES DE SOUZA e de DOMINGAS ALVES DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

EZEQUIEL PESSÔA SANTOS e VITORIA GONÇALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em ITABUNA - BA, aos 
21/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO CÂNDIDO SANTOS e de 
NEUZA RIBEIRO PESSÔA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/04/2004, residente em Diadema - SP, filho de 
LUCIMAR GONÇALVES PEREIRA e de DANIELA SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO LIRIO AMARILDO FELIX e RODRIGO LUIS PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Osasco - SP, aos 
11/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIVINO AMARILDO FELIX e de 
CLEIDE APARECIDA ROSA FELIX; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
corretor de seguros, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1985, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIS CARLOS PEREIRA e de ELSA JOANA PEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

ANDERSON FERNANDES DA SILVA  e ERIKA MANCANO DINIZ , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, vigilante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/01/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERNANDES DA SILVA FILHO  e de IVONE 
SEVERINO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, vigilante , 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/03/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ERALDO LUIZ DINIZ  e de ALAIDE MANCANO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 

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

LEONARDO APARECIDO DE FREITAS e EDILMA RODRIGUES DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, separador, nascido em Diadema - SP, aos 
31/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO FERREIRA DE FREITAS e 
de SONIA APARECIDA MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
separador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/01/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDVAN JOSÉ DOS SANTOS e de EDILENE RODRIGUES 
QUERINO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

DANIEL GOMES DA SILVA e TALITA MOURA BORGES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, supervisor de escritório, nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/10/1990, residente em Diadema - SP, filho de OSMAR GOMES DA SILVA e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, biomédica, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de ALVARO 
FERNANDO BORGES e de LUZINÉA MOURA PACHECO BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

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

ÁDRYAN LUCAS SILVA SOUZA e MAYARA DA SILVA CUNHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 
12/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ADRIANO DE SOUZA e de 
ANGELA DA SILVA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
secretaria, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/03/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDUARDO DOS SANTOS CUNHA e de KELLY CRISTINA DA SILVA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  10 de  maio  de  2022. 

 
 
 
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, 10  de  maio  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


