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Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4830 - São Paulo, Terça- feira, 11 de janeiro de 2022 

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

WILLIAN RIBEIRO DE SOUZA e NAYARA MOHAMED FAKIH, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, consultor mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 
05/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de NERIVALDO DA SILVA SOUZA e de 
ELIANE FERREIRA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de escritório, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/09/1994, residente em 
Diadema - SP, filho de FEIZ MOHAMED FAKIH e de EDNA RIBEIRO FAKIH; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 

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

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA e STEFÂNIE MONIKE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Autônomo, nascido em Nanuque - MG, aos 08/01/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO VIANA DE OLIVEIRA e de ANA DE SOUZA 
DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Maceió - AL, aos 02/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR SILVA DOS 
SANTOS e de LUCIANA DA SILVA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ADALMIRO DO NASCIMENTO PESSÔA e VILMA TEODOSIO DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, nascido em Monsenhor Tabosa 
- CE, aos 23/07/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CHAGAS 
MIGUEL e de ADALGISA ROSA DO NASCIMENTO PESSÔA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Monsenhor Tabosa - CE, aos 
25/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TEODOSIO DE SOUZA e de 
LUISA VERAS SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

JÚLIO RODRIGUES DE LIMA e VIVIANE DE AGUIAR BARROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Jundiai - SP, aos 13/03/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO RODRIGUES DE LIMA e de VERA LUCIA 
DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, tecnica de enfermagem, 
nascido em Carapicuíba - SP, aos 01/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
BATISTA DA SILVA BARROS e de NEUZA DE AGUIAR BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 

 
 
 
 
 
 



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

XISTO ALVES DE OLIVEIRA e EDNEIA FERREIRA DE SOUZA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, servidor público, nascido em São Paulo 
- SP, aos 01/08/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA 
e de LUIZA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido 
em Nova Canaã - BA, aos 07/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
BARBOSA DE SOUZA e de CARMELITA JESUS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

JEREMIAS GONÇALVES SILVA e MARCELINA SILVA DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de empilhadeira, nascido em 
Anagé - BA, aos 06/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de EDINETES GONÇALVES 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Bom Jesus 
da Lapa - BA, aos 05/06/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DE 
ARAÚJO e de FRANCISCA ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

RAPHAEL FERREIRA RODRIGUES e DANIELA SANTOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
09/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO RODRIGUES e de 
NEIDE DA SILVA FERREIRA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/01/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RILDO GUILHERME DA SILVA e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

NATHAN VENTURA GARCIA e MARCELA CAMPOS DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Itu - SP, aos 02/08/2001, residente 
em Diadema - SP, filho de FABIANO GARCIA e de TEREZA APARECIDA FERREIRA 
VENTURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, nascido em 
Oriximiná - PA, aos 25/05/1988, residente em Diadema - SP, filho de JUAREZ NICOLINO 
DE SOUZA e de IRACEMA DE CASTRO CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

NOEL SILVA FERREIRA e RAQUEL DA SILVA REBUCCI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, açougueiro, nascido em Serra Preta - BA, aos 
16/03/1973, residente em Diadema - SP, filho de IVALDO LUIZ FERREIRA e de ELISETE 
SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/07/1984, residente em Diadema - SP, 
filho de REGINALDO LEITE DA SILVA e de NADIR MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

DANILO MIGANI FRANCISCO e CLEIDIAN NASCIMENTO PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de química, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 04/04/1983, residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO 
MIGANI FRANCISCO e de MARIA JOSÉ SOARES FRANCISCO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 15/01/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ ALVES PEREIRA e de MARIA DE FÁTIMA DOS 
SANTOS NASCIMENTO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

WESLEY DA SILVA  e FABÍOLA SANTOS SANTANA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, atendente , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
30/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CILEIA DA SILVA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em ITABUNA - BA, aos 25/02/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLEITON DOS SANTOS SANTANA e de FABIANA 
MARQUES SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ANTONIO CARLOS DA SILVA e FLÁVIA PEREIRA RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de GERALDO JULIO DA SILVA e de MARIA LUISA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapeuta, nascido em São 
Paulo - SP, aos 20/10/1989, residente em Diadema - SP, filho de RUBENS CARVALHO 
RIBEIRO e de APARECIDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

DIOGO DA SILVA LIRA e CINTIA DE CASSIA SALES RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1997, 
residente em São Paulo - SP, filho de ADRIANO LIRA e de ROBERTA KELLY DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, nascido em Diadema - SP, 
aos 27/10/1992, residente em Diadema - SP, filho de VALDOMIRO RIBEIRO e de 
HONORINA DOS ANJOS SALES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

JEFFERSON RODRIGUES SANTIAGO e TAMIRES GOMES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, acessor de vendas, nascido em Osasco - 
SP, aos 06/04/1981, residente em OSASCO - SP, filho de CARLOS HENRIQUE 
SANTIAGO e de MARIA SUELI RODRIGUES MOREIRA SANTIAGO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistende líder operacional, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 13/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO GOMES 
DOS SANTOS e de MARIA ROSAINE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

CICERO ANTONIO DA SILVA CRUZ e LUCIVÂNEA CABRAL DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
09/02/1978, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO INACIO DA CRUZ e de 
VERA LUCIA DA SILVA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnica de enfermagem, nascido em Mamanguape - PB, aos 14/02/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de IVO CABRAL DE LIMA e de MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO e MARIA IVANILDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, marceneiro, nascido em Bonito - PA, aos 09/08/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ANANIAS DO NASCIMENTO e de MARIA 
ISABEL GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, 
nascido em Bonito - PA, aos 14/03/1986, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
BERNARDINO DA SILVA e de SEVERINA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

MATHEUS APARECIDO SOARES DA LUZ e VITÓRIA GONÇALVES SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em DIADEMA - SP, aos 
12/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER ALVES DA LUZ e de CLAUDIA 
REGINA SOARES DA LUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 20/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO GILBERTO DA SILVA e de SAURE BATISTA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ALESSANDRO FABIANO POLLICHE e GEÓRGIA LUIZE BATISTA DE OLIVEIRA 
SANTANA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário público, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/01/1979, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ POLLICHE SOBRINHO e de NEIDE POLLICHE; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em Queimadas - BA, aos 
25/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIZ VARGAS SANTANA e de 
NILZETE BATISTA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

GABRIEL DE ALMEIDA MENDES DA SILVA e GLENDHA APARECIDA DE LANA 
SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em 
Diadema - SP, aos 11/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE MARCILIO 
MENDES DA SILVA e de RENILDA DE ALMEIDA MENDES SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido em Diadema - SP, aos 10/04/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA e de MARIA DE FÁTIMA 
DE LANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 



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

ANDERSON ANDRÉ PINHEIRO NASCIMENTO e BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, op. de maquina , nascido em 
Diadema - SP, aos 25/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO ANDRÉ 
DO NASCIMENTO e de SUZANA CRISTINA PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, aux. administrativo , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 17/11/2001, residente em Diadema - SP, filho de GILDASIO NEVES DE OLIVEIRA  e 
de CAROLINE DE SOUSA FRUTUOSO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

WILLI HENRIQUE SILVA DE AZEVEDO e TALITA CAMARA AZEVEDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Belém - PA, aos 
02/06/1991, residente em Diadema - SP, filho de FABIO HENRIQUE ARAUJO DE 
AZEVEDO e de MEIRIVAN ALVES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 07/04/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de GILBERTO FRANÇA AZEVEDO e de ELIZABETE APARECIDA BARBOSA 
CAMARA AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ALMIR DE OLIVEIRA FERREIRA e GENI DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1961, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSE ARNALDO FERREIRA e de IVOLINA DE OLIVEIRA 
FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em São 
Paulo - SP, aos 23/07/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO ALCINO DE 
LIMA e de MARIA MERENCIA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

GONÇALO SIMÃO AMARANTE FILHO e KATIA CILENE DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem, nascido em Miraíma - CE, aos 
24/05/1974, residente em Diadema - SP, filho de GONÇALO SIMÃO AMARANTE e de 
JOANA TEODÓSIO DOS SANTOS AMARANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1978, residente 
em Diadema - SP, filho de CLAUDEMIRO ELIAS DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ISMAEL RONALD DE OLIVEIRA LIMA e CECÍLIA DE OLIVEIRA BARBOSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Sirinhaém - PE, aos 
15/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO ANTONIO DE LIMA MOTA 
e de EDIVANIA DE OLIVEIRA TAVARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Matões - MA, aos 31/10/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RAIMUNDO NONATO BARBOSA FILHO e de SEBASTIANA DE OLIVEIRA 
BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 



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

MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES e DANIELA BEZERRA DE SENA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SANTO ANDRÉ - 
SP, aos 15/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NILDO ALVES e de 
CLAUDIA DANIELLE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 27/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CÍCERO JOSÉ DE SENA e de MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

CRISTIANO ALVES DOS SANTOS e SHARA POLYANNA AZEVÊDO SERRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/02/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de DIVANIL ALVES DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Codó 
- MA, aos 07/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS SERRA e de 
MARIA DOMINGAS AZEVEDO SERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ANDRÉ DA SILVA CIOLFI e VANESSA LEONÊZ PIMENTEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 12/06/1982, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOAQUIM 
CIOLFI e de VERA LUCIA DA SILVA CIOLFI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 08/11/1980, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de MARCOS HOLANDA PIMENTEL e de LUZENI FERREIRA 
LEONÊZ PIMENTEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

LUAN VICTOR MARSOLA e RAFAELA ECKSTEIN PEDROSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 17/05/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANÉZIO MARSOLA e de 
MARIA BARBOSA AGUIAR MARSOLA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregada de loja, nascido em Curitiba - PR, aos 11/04/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ CARLOS PEDROSO e de ELISABETE ECKSTEIN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

LÍSIO SOUZA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO MOREIRA DA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em 
Paramirim - BA, aos 16/07/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de ESPEDITO 
PEREIRA DA SILVA e de RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Setubinha - MG, aos 23/08/1969, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO MOREIRA DA COSTA e de MARIA 
MOREIRA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JOÃO PAULO SILVEIRA GANDARA e RAFAELA GOBBO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, médico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/01/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARLOS GANDARA e de MARIA CECÍLIA DE 
CARVALHO SILVEIRA GANDARA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
médica, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANAEL GOBBO e de SIMONE PAROLI GOBBO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

SAMUEL LUCAS ALVES CRUDELLI e LUANA VIEIRA VIANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
05/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS ANTONIO CRUDELLI e de 
JOSINETE ALVES DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de RH, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/09/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ALEXANDRE CINTRA VIANA e de LUCELIA VIEIRA VIANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

PEDRO SOARES DOS SANTOS e GEOVANA GARCIA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
18/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOARES DOS SANTOS e de 
MARIA AUREA GAMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 11/02/2003, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARCOS BASILIO DA SILVA e de NILCENEIA GARCIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

GUILHERME MESQUITA DA CRUZ e CINTIA LOURENÇO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO SILVIO FONSECA DA CRUZ e 
de JOSELIA MESQUITA DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeira, nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1997, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de CARLOS ALBERTO DA SILVA e de JOANA D'ARC DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ALEF SILVA FERREIRA e GABRIELE SANTOS DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em Diadema - SP, aos 
01/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO ANTONIO FERREIRA e de 
FRANCISCA MARIA BARRETO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/03/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FILHO DE SOUSA e de JUSCELICE ALMEIDA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

JORGE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA e GRAZIELE DE JESUS BARBOSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de motorista, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 09/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO MAGELA 
DE OLIVEIRA e de VERONICA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, secretaria, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/03/2001, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO MASCARENHAS BARBOSA e de ROSANGELA DE JESUS 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

FERNANDO CÉSAR DE LIMA e RENATA RODRIGUES DE AGUIAR, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado logístico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 29/12/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de BEATRIZ DE LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Carapicuíba - SP, 
aos 15/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON RODRIGUES DE AGUIAR 
e de DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA AGUIAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

LUAN MENDES DOS SANTOS e RAQUEL PAIXÄO FERNANDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 02/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO DOS SANTOS e 
de JUCILENE DE JESUS MENDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista financeiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 12/03/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOEL FERNANDES DO NASCIMENTO e de ELIZABETH PAIXÄO 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

EDEILDO JOSE DE MIRANDA e ANDRÉA MARIA MIGUEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 25/12/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSE SEVERINO DE MIRANDA e de MARIA LUCIA 
PEREIRA MESSIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Recife - PE, aos 23/03/1977, residente em Diadema - SP, filho de ALUIZIO JOSÉ MIGUEL 
e de ALBERTINA MARIA MIGUEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

KAIO DE PAULA RAMOS SÁ e ESTER OLIVEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, prensista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/10/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IRCEU BATISTA RAMOS e de ANA CRISTINA DOS 
SANTOS SÁ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1999, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ 
LUIS DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 



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

GARDEL ROCHA DA SILVA e KAUANY TOSCANO DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, frezador ferramenteiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 29/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS GARDEL DA 
SILVA e de MARIA HELENA TEREZA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1995, residente em DIADEMA - 
SP, filho de LUIZ CARLOS DE SOUSA e de SIMONE CRISTINA TOSCANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

CAYQUE ALVES BISERRA e THAYNARA VILHENA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 
19/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CLOVIS BISERRA e de MARIA 
FERNANDES DA SILVA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/05/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO GONÇALVES DA SILVA e de INARA 
VILHENA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

JUAN PETERSON DE MORAIS PEREIRA e GISELE DOS SANTOS ALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasieira, solteiro, assistente aúdio visual, nascido em 
Umuarama - PR, aos 07/07/1983, residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO PEREIRA 
e de NAIR DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
saúde bucal, nascido em Diadema - SP, aos 01/10/1987, residente em Diadema - SP, filho 
de JOEL FERNANDES ALVES e de DALVA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ANDERSON SILVA MARCELINO e ANDREA CRISTINA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de CALISTO LUIZ MARCELINO e de 
ELIZABETH DA SILVA NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
massoterapeuta , nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ GOMES e de JOANINHA EDE GOMES; 
alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

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

ANDRÉ LIMA SOARES e ALLICY PEREIRA DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, montador , nascido em Diadema - SP, aos 25/08/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALBINO BERNARDES SOARES e de GERALDA 
DAS GRAÇAS LIMA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedora , nascido em Diadema - SP, aos 29/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PAULO CESAR DOS REIS e de ELIANA PEREIRA DO CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 11 de  janeiro  de  2022. 

 



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

DANIEL RAMOS PEDRO e PATRICIA SOARES SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, torneiro mecânico , nascido em Diadema - SP, aos 
11/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TADEU PEDRO e de ROSALINA 
RAMOS ANTERO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista de 
sistemas , nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 23/11/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALBERTO MARTINS DOS SANTOS e de ROSINEI SOARES 
DE OLIVEIRA; 
 
 
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, 11 de  janeiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


