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Ano 30 - Nº 4843 - São Paulo, Terça- feira,  12 de abril de 2022 
 

 

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

JANISSON LIMA REIS e ELAINE CRISTINA ANDRADE SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santo Antônio de Jesus - BA, aos 
14/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO REIS DOS SANTOS e de IRENE 
LIMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 22/05/1982, residente em Diadema - SP, filho de CLEIDE JOSÉ 
MONTEIRO SANTOS e de MARIA FRANCISCA ANDRADE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

RUBENS RIBEIRO DIAS e PRISCILA CAMPOS FERNANDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/01/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de FIRMINO RIBEIRO DIAS e de MARIA 
ERIMAH FERREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista 
em segurança da informação, nascido em Diadema - SP, aos 31/05/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERNANDES NETO e de MARIA DE FATIMA 
CAMPOS FEITOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

JOSÉ AURELIANO DA SILVA JUNIOR e ALINE CRISTINA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, nascido em União dos 
Palmares - AL, aos 23/12/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AURELIANO 
DA SILVA e de MARIA HELENA AURELIANO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Murici - AL, aos 22/07/1991, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ PEDRO DA SILVA e de IVETE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

IVAN MALACRIDA RUMÃO DOS SANTOS  e DAYANE APARECIDA FARIAS 
CARDOSO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, educador físico, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDUARDO ANTONIO RUMÃO DOS SANTOS  e de TANIA MALACRIDA RUMÃO DOS 
SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de inteligência de 
mercado , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/11/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANIZIO PEREIRA CARDOSO  e de MARIA LUCIA FARIAS CARDOSO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

MARCOS DA SILVA MOREIRA e CÉLIA CARVALHO DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de automóveis, nascido em Diadema - SP, aos 
19/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMAR MOREIRA e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 09/10/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ DE LIMA e de MARIA DE CARVALHO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

THYAGO JOSÉ DA SILVA e ALINE DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
14/12/2001, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA e de GENICEA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de MOACIR 
APARECIDO DA SILVA e de SANDRA ELIZABETE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

JHONATAN DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS e LAYSLA CAROLINA FERREIRA DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo 
junior, nascido em Peruíbe - SP, aos 04/04/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS e de MARILDA APARECIDA DE SOUZA ROBERTO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
24/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO LAUREANO DE OLIVEIRA e de 
VANIA REGINA FERREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

FABIO MIRANDA CAMPOS JUNIOR e GIOVANA MACIEL SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1997, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de FABIO MIRANDA CAMPOS e de MARIA COELHO 
CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista hospitalar, 
nascido em Itaquaquecetuba - SP, aos 05/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GIVALDO PIMENTEL DA SILVA e de MARIE HELP DA SILVA MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

HELIO BERNARDINO DA SILVA e MIRIAN VIRGINIO SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, escriturário, nascido em Guarulhos - SP, aos 21/02/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BERNARDINO DA SILVA e de PETRONILIA 
SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 10/04/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VIRGINIO 
DE ARAUJO e de MARIA ALAIDE DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

EDSON DOS SANTOS e ARIANA DE SOUZA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
02/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA DE 
FATIMA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 31/08/1983, residente em Diadema - SP, filho de DARIO 
ANTÔNIO DIAS e de VERA DE JESUS ANTONIO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 

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

JEFFERSON GERONIMO DA SILVA e BRUNA PINHEIRO DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 22/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GERONIMO DA SILVA 
e de ILDA MARIA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, personal, nascido em Diadema - SP, aos 03/05/1995, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ IRLANDO PAULINO DE SOUSA e de MARIA ALAIDE PINHEIRO DA 
SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

MARCELO SUREIRA e BIANCA SABINO CONDENSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/08/1990, residente em São Paulo - SP, filho de SERGIO SUREIRA JUNIOR e de 
EDEMILDA GOMES SUREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de inteligencia conversacional, nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1992, residente em 
Diadema - SP, filho de RONALDO ROSA CONDENSO e de LUCIANA APARECIDA 
SABINO CONDENSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

KAUÊ RODRIGUES DA SILVA e TAMIRES ALICIA MARTINS AGUILA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido em Diadema - SP, aos 
26/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDECIR JERONIMO DA SILVA e de 
MARCIA ADRIANA RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
economista, nascido em Diadema - SP, aos 27/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de FROILAN CARLOS AGUILA GUTIERREZ e de EDIL MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ALISSON MEIRELES DA COSTA e TAUANA CRISTINA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Osasco - SP, aos 01/10/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA COSTA SANTOS e de MARLICE CARLOS 
MEIRELES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 04/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ EDEILSON 
PEREIRA e de JUCIMARA DA CONCEIÇÃO PEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JESIVALDO MIRANDA DA SILVA e SILVANIA SILVA SANTOS MEDINA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de cozinha, nascido em 
Diadema - SP, aos 21/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de OTAVINO TIAGO DA 
SILVA e de NATALIA MIRANDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
viúvo, do lar, nascido em Ibicuí - BA, aos 29/08/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EURICO SILVA e de CREUZA ALVES DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

THAUAN MACEDO MENESES e SANNAYA JOYCE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/02/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de CLOVIS TELES MENESES e de GEANE MACEDO 
DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema 
- SP, aos 09/08/2003, residente em Diadema - SP, filho de LUCIANO AMARO DOS 
SANTOS e de JOSEANE MARIA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ADINAEL JOHN PEREIRA SILVA e ANA CRISTINA BERATO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, nascido em Catende - PE, aos 14/01/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEREIRA SILVA e de MARIA CONCEIÇÃO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/11/1975, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ BERATO FILHO e de JOSEFA ETALVINA BERATO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

THIAGO DIAS GONÇALVES DA SILVA e ROZIANE APARECIDA DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, mecanico, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDIR GONÇALVES DA SILVA e de 
ANA DIAS GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
rastreamento, nascido em Presidente Bernardes - MG, aos 23/10/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO NICOLAU DE JESUS e de CLERI MARIA EGIDIO DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

BRENDON SANTOS DA SILVA e BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de estoque, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 24/06/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA e de ROSELI DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em ENTRE RIOS - BA, aos 24/12/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

ONOFRE DOROTÉRIO LOPES e MARIA DE LOURDES FIALHO GOMES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, aposentado, nascido em Itanhomi - MG, aos 
12/09/1946, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DOROTÉRIO  e de SEBASTIANA 
DOROTÉRIA LOPES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, funcionaria publica 
, nascido em Tarumirim - MG, aos 19/12/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EURIPE FIALHO  e de JORDELINA GOMES FIALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 

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

OCTAVIO PEREIRA DA SILVA FILHO e ANA JULIA CARNEIRO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 27/10/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de OCTAVIO PEREIRA DA SILVA e de 
JOANNA GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
babá, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO GOMES DA SILVA e de PAULA FRANCINETE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

RAFAEL VICENTE BAPTISTA e KAIAF QUARESMA DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERMANO LOPES BAPTISTA e de VANIA CAPUTO 
BAPTISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de vendas, 
nascido em Castanhal - PA, aos 17/02/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO DOS REIS e de AURENICE QUARESMA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

VICTOR MANOEL FERREIRA DE AGUIAR e ESTER SANTOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , viúvo, aposentado, nascido em Niterói - RJ, aos 
13/07/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR  e de 
ITALA DOS SANTOS LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
cuidadora de idosos , nascido em Pau Brasil - BA, aos 15/03/1971, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ALIPIO RODRIGUES DOS SANTOS e de MARIA DE LOURDES DA SILVA 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

EFRAIN DE SOUZA LIRA e MAYARA THABATA MOREIRA DE ALBUQUERQUE, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, confeiteiro, nascido em Cavaleiro, 
Jaboatão - PE, aos 03/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DE 
LIRA e de REJANE PEDRO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, técnica de enfermagem, nascido em Fortaleza - CE, aos 05/12/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO e de 
WANDERLY DE OLIVEIRA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

RAPHAEL HENRIQUE DE SOUZA DOMINGUES e ELAINE DE FÁTIMA OLIVEIRA 
DAVID, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em 
Santos - SP, aos 12/04/1985, residente em São Vicente - SP, filho de APARICIO 
DONIZETTI DOMINGUES e de ROSELI DE SOUZA DOMINGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diadema - SP, aos 14/04/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de ADÃO DAVID FERREIRA e de MARIA ROSA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

EDUARDO COUTINHO MOREIRA RANCANTI e GEISA DE OLIVEIRA PEREIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, educador fisico, nascido em BELO 
HORIZONTE - MG, aos 18/07/1989, residente em Belo Horizonte - MG, filho de EDUARDO 
COUTINHO RANCANTI e de MARISA HELENA DE PINHO MOREIRA RANCANTI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em SÁTIRO DIAS - BA, 
aos 16/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de GILSON DA CRUZ PEREIRA e de 
MARIA GISÉLIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

MARCO CESAR DOS SANTOS BARBOSA e ROBERTA RIBEIRO LEAL, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, estatístico, nascido em Presidente 
Prudente - SP, aos 10/12/1974, residente em SANTOS - SP, filho de ACHELON GOMES 
BARBOSA e de VIRTUOSA ANTUNES DOS SANTOS BARBOSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 24/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MARLENE RIBEIRO LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

EDINALDO RODRIGUES PEREIRA e IVANIZE SILVA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de produção, nascido em 
Diadema - SP, aos 25/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO WILSON 
PEREIRA e de ANTONIA LENILDES RODRIGUES PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora administrativo de manutenção, nascido em 
Porto Esperidião - MT, aos 30/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE 
OLIVEIRA e de EMILIANA DA SILVA LARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

JOÃO BRUNO BEZERRA AMORIM e CHRÍSTANE HANNA NOGUEIRA DIAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
UMBERTO AMORIM DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA AMORIM; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de atendimento, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 25/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FABRISIA 
NOGUEIRA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 



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

RODRIGO BUENO DE MORAIS e ALINE SERAFIM SANTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GILBERTO BUENO DE MORAIS e de 
MARIA LUIZA TENORIO DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de central de reservas, nascido em Princesa Isabel - PB, aos 
27/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEILDO PEREIRA DE SANTANA e de 
ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 

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

LUCAS OCTÁVIO NASCIMENTO SOUZA e GABRIELLE VENTURA DE CASTRO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 
17/09/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO JORGE DE SOUZA e de MARIA 
RITA DO NASCIMENTO SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de departamento pessoal, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
09/04/1998, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de JARDEL DE CASTRO e 
de MARIA VERAMBERICA VENTURA DE CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ALESSANDRO DE JESUS CHAVES e ANA PAULA MATTIUZZI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOCELIO RAIMUNDO CHAVES e de ELISABETH 
DE JESUS CHAVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 21/04/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS CARLOS 
MATTIUZZI e de MIRIAN CRUZ MATTIUZZI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

BRUNO HENRIQUE CORDEIRO HEIMANN e MARIA EMILENE LIMA OLIVEIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Timbó - SC, aos 
11/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMAR HEIMANN e de HELENA 
AGUEIRO CORDEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônoma, 
nascido em Santa Brigida - BA, aos 04/10/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LOURIVAL ALVES OLIVEIRA e de MARIA RODRIGUES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

BRUNA DIAS DE ARAUJO e TAMIRES DE OLIVEIRA MENDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, controladora de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/03/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO e 
de ELAINE CRISTINA DIAS DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, controladora de acesso, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GILSON MENDES e de JULIA DE OLIVEIRA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA e GISELE BARBOSA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 05/12/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADELINO DA SILVA e de DAGMAR GENEROSO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO SANTOS 
PEREIRA e de VALQUIRIA ROCHA BARBOSA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

NEUMAR RIBEIRO DOS SANTOS e CAMILA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de pintura, nascido em Padre Carvalho - MG, aos 
16/09/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS e de JOANA 
RIBEIRO DE SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/03/1993, residente 
em Diadema - SP, filho de SILVESTRE GERALDO DOS SANTOS e de APARECIDA 
CARDOSO DA SILVA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ITALO FERNANDES PEREIRA e ELIMÁRIA ROMÃO OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Timbaúba - PE, aos 18/03/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ISAQUE ROZENO PEREIRA e de IRACEMA 
FERNANDES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Pimenteiras - PI, aos 23/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS 
GONÇALVES DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ ROMÃO DA SILVA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

DONIZETE ALVES DE ARRUDA e JORDANA DOS SANTOS SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/10/1972, residente em SÃO PAULO - SP, filho de SEBASTIÃO ALVES DE ARRUDA e 
de JOANA RODRIGUES ALVES DE ARRUDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de cobrança, nascido em Cubatão - SP, aos 09/05/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ISAAC DOS SANTOS SOUZA e de REGINA LÚCIA DOS SANTOS 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

THIAGO BASTOS DA SILVA e RAFAELA SILVA RODRIGUES , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, ferramenteiro , nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO FRANCISCO DA SILVA e de 
MARLENE BASTOS DA CRUZ SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista comercial , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/03/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO RODRIGUES  e de QUITERIA MARIA DA 
SILVA RODRIGUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 



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

DOUGLAS NUNES DE MOURA e MARIA ELZA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de injetora, nascido em DIADEMA - SP, aos 
05/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO ALVES DE MOURA e de 
EDIVANIA NUNES DE MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
adsministrativo, nascido em SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI, aos 15/09/1974, residente em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOSÉ GUILHERME LOPES e de LUZIA LUIZA DE 
ARAUJO LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 

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

EMERSON CARLOS SIMÃO TENÓRIO e ANDREIA TERESA MIRANDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário público, nascido em São Paulo 
- SP, aos 14/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de EDNALDO CARLOS TENÓRIO 
e de ELIZETE APARECIDA SIMÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônoma, nascido em Itapira - SP, aos 11/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCA DE JESUS MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

VAGNER BORGES DO NASCIMENTO e ERICA CASTRO DE OLIVEIRA NUNES, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 13/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DO 
NASCIMENTO e de MARIA LUCIA BORGES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 02/02/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA NUNES e de ROSILEIDE CASTRO DE 
OLIVEIRA NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

VALMOR DIAS DE ARAUJO e PÂMELA BELA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, motorista , nascido em Diadema - SP, aos 26/06/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DIOGO ALVES DE ARAUJO e de BENILDA 
APARECIDA DIAS GALVÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente 
administrativo , nascido em Diadema - SP, aos 10/04/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS e de LAURICE BELA DE JESUS DO 
CARMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ARIOSVALDO DE BARROS SILVA e ANDRÉIA CRISTINE MACHADO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 01/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA SILVA e de 
DJANIRA DE BARROS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 27/12/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MACHADO e de CONCEIÇÃO EMÍDIA MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 



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

JOSÉ ANDERSON SOBRAL SILVA e MARIA TATIANE FEITOSA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em CACHOEIRINHA - 
PE, aos 22/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ SOBRAL ONOFRE DE 
FARIAS SILVA e de COSMA JORDÃO SOBRAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em CARUARU - PE, aos 04/10/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de QUITÉRIO SALES DA SILVA e de SIVONEIDE DOS ANJOS 
FEITOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

PABLO MANOEL DA SILVA MOURA e PRISCILA MAYARA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 04/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANO ANTONIO DE MOURA e 
de MARIA APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 20/11/1992, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA e de LUCINEIDE PEREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

RAYAN DOS SANTOS MEDEIROS e CAMILLY NAYARA DA SILVA VIEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em DIADEMA - SP, aos 
10/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ALISON MEDEIROS DA SILVA e de 
CATIANE DOS SANTOS CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/04/2003, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JUACI DO CARMO VIEIRA e de CARMEM SILVIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

VOLNEI APARECIDO GONÇALVES DA SILVA e ANA PAULA CAVALCANTE LOPES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, inspetor de qualidade, nascido 
em Guapiara - SP, aos 25/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ADIR 
GONÇALVES DA SILVA e de JANDIRA DIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 02/10/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CAVALCANTE LOPES e de VERA 
ALICE TADEU DA SILVA LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ANDERSON OLIVEIRA VENANCIO e CARLA CRISTINA DAMASCENO DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 27/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDINALDO DA SILVA VENANCIO e de TELMA SILVA OLIVEIRA VENANCIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e de 
MARIA MADALENA GONÇALVES DAMASCENO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 



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

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA e EGLINE VIVIANE SILVA DE SENA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 15/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS FERREIRA DE SOUZA e 
de SONIA REGINA RAMOS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultora de vendas, nascido em Olinda - PE, aos 19/06/1988, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ZINALDO BERNARDINO DE SENA e de MARLEIDE MARIA SILVA DE SENA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 

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

LAÉRCIO DA SILVA COSTA  e IARA OLIVEIRA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, téc. em segurança do trabalho , nascido em SALVADOR 
- BA, aos 05/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL GOMES COSTA  e 
de MARIA DAS NEVES OLIVEIA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, autonoma , nascido em BONITO-BA , aos 31/10/1987, residente em Diadema - 
SP, filho de IVANILTON FARIAS DOS SANTOS  e de EDILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS e JORIZETE PAIVA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de rouparia, nascido em SANTANA DO IPANEMA 
- AL, aos 16/03/1981, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NETO FILHO e de MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de vida 
escolar, nascido em POJUCA - BA, aos 26/10/1971, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSUE PAIVA SANTOS e de MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

ALEX DOS SANTOS e MARIA YASMIN VIEIRA DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico, nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA JOSÉ DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em DIADEMA - SP, aos 
15/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SILVIO LIMA TEMOTEO 
e de MARIA WANDERLÉIA VIEIRA LAUREANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

DAVÍ FELICIANO COÊLHO e PATRICIA MORÉ DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de GENIVAL FELICIANO COÊLHO e de 
AMARA MARIA COÊLHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de 
vendas, nascido em Santo André - SP, aos 02/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA e de SANDRA REGINA MORÉ DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

WESLLEY DE PAULA BARROSO e AMANDA SILVA ANDRÉ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de zincagem , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, 
aos 17/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDREIA DE PAULA BARROSO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 22/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVANDER ANDRÉ DO 
CARMO e de MARIA DO CARMO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

CAIQUE MONTEIRO LIMA e THAINÁ NUNES MARGARIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, assistente de logistica , nascido em DIADEMA - SP, aos 
03/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ELCIMAR BENICIO DE LIMA e de ROSE 
MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente de engenharia 
, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/01/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VANDERLEI DOS SANTOS MARGARIDA e de PATRICIA DA SILVA NUNES 
MARGARIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

PAULO DOS SANTOS PEREIRA e ROZINEIDE VIEIRA DE QUEIROZ, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de manutenção, nascido em ITAMBÉ 
- PR, aos 10/05/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de DJANIRO ANDRÉ PEREIRA 
e de MARIA EUNICE DOS SANTOS PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em MATA GRANDE - AL, aos 24/04/1976, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CICERO FRANCELINO DE QUEIROZ e de ACELINA VIEIRA 
DE QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

GEOVÂNIO FELIX SOARES e ANA CLÁUDIA XAVIER, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Jeremoabo - BA, aos 19/07/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DE JESUS SOARES e de JOSILEIDE 
FELIX SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente tributário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MESSIAS XAVIER e de JOSENILDA MARIA XAVIER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

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

CLEILSON BATISTA DE SOUZA e ANA BIANCA GIL ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, nascido em Itagi - BA, aos 24/01/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JAILSON ALVES SOUZA e de EDINILSA BATISTA 
JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em 
Santo André - SP, aos 14/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DA SILVA 
ALVES e de CINTIA ROCHA GIL ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JOÃO RAFAEL QUINTILIANO DE SOUZA e DAYSE SANTOS GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, programador, nascido em Fortaleza - CE, 
aos 18/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BOAVENTURA DE SOUZA e 
de MARIA QUINTILIANO ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 24/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
GONÇALVES FILHO e de VALDELICE SOUZA SANTOS GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  12 de  abril  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, 12  de  abril  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


