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Ano 30 - Nº 4852 - São Paulo, Terça- feira,  14 de junho de 2022 
 

 

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

JOSE ROBERTO DOMINGOS e ÉRICA SIQUEIRA DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Goiânia - GO, aos 
19/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO DOMINGOS e de MARIA RITA 
DOMINGOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, nascido em 
Taboão da Serra - SP, aos 19/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
JOAQUIM DO NASCIMENTO e de MARIA IZABEL DE SIQUEIRA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

RODRIGO DIAS YOSHIKAWA e DENISE DO CARMO SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, nascido em São Paulo - SP, aos 05/07/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO YOSHIKAWA e de MARIA APARECIDA DIAS 
YOSHIKAWA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, 
nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 08/11/1998, residente em DIADEMA - SP, filho 
de DERNEVAL DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

DANIELLE BARBERATO DA SILVA e LILIAM ALVES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de radioterapia, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/12/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ABELARDO SILVA e de LUIZA 
BARBERATO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gestora 
administrativa, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE CARLOS DE JESUS SILVA e de ROSEANE MARIA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

ROBSON SEVERINO DOS SANTOS e VANESSA MACENA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Bonito - PE, aos 
28/05/1989, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO AMARO DOS SANTOS e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Antonina do Norte - CE, aos 31/08/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
LINDOVAL RUFINO DE OLIVEIRA e de MARIA DO SOCORRO MACENA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

IGOR JOSÉ DOS SANTOS e BIANCA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em Diadema - SP, aos 01/09/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO AGOSTINHO DOS SANTOS e de MARIA 
HELENA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedagoga, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDUARDO DE OLIVEIRA e de REGINA CELIA FERREIRA DOS SANTOS SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

WELLINGTON BARBOSA DA SILVA e SHIRLEY ROQUE CORREIA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar operacional, nascido em São Paulo 
- SP, aos 03/07/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSENILDO DO 
NASCIMENTO SILVA e de QUITERIA BARBOSA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, 
aos 12/07/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de LINALDO FRANCISCO CORREIA e 
de TEREZINHA APARECIDA DE ASSIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

RAFAEL JORGE LIBARINO e DANIELA CRISTINA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, serralheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/09/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JORGE LIBARINO NETO e de MARIA JULITA 
DA SILVA LIBARINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
GERALDO FERREIRA e de MARCIA MARINHO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

EDSON FERREIRA DA SILVA e DAYANE BARROS DE PAULO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Olho D'água - PB, aos 
24/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO EMILDO FERREIRA e de 
EUZARI RAMOS DA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em Santa Luzia - MA, aos 21/08/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NATAL VIEIRA DE PAULO e de MARIA LUCILENE BARROS DE PAULO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

VALMIR LIMA DE OLIVEIRA e CIRLENE FERNANDA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Maceió - AL, aos 15/03/1987, 
residente em Mirandópolis - SP, filho de JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA e de QUITERIA LIMA 
DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 09/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON SOARES e de 
ELIONAIS JOSÉ FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS BRAGA e VALQUIRIA AMORIM DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em 
São Paulo - SP, aos 30/09/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AILTON 
BRAGA e de MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS BRAGA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 
28/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FELIX DOS SANTOS e de 
ELENILZA AMORIM SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 

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

ADRIANO ADEMAR SILVA SANTOS e DAITANE CHRISTINE DE ARRUDA ROSA 
BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, nascido 
em São Paulo - SP, aos 28/11/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO 
ADEMAR DA SILVA SANTOS e de GEDALVA CARDOSO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, autônoma, nascido em Avaré - SP, aos 11/04/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DA SILVA ROSA e de ANA CLAUDIA DE 
ARRUDA SILVA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

ANTÔNIO EDUARDO VIDOEIRA VIANNA e JOYCE MARTINS BARBOSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Carapicuíba - SP, 
aos 03/07/1987, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO VIANNA e de LÚCIA 
VIDOEIRA VIANNA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido 
em Diadema - SP, aos 06/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MARIA 
BARBOSA e de SOLANGE MARTINS DE CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

JOSÉ ALEXANDRE DE SOUZA e ELIZABETH MACARIO COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante de escolta, nascido em Caucaia - CE, aos 
20/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA JOSÉ DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itabaiana - PB, aos 
02/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de RIZIL MACARIO DA COSTA e de 
BERENICE PESSÔA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

EDNALDO MARQUES DE MELO e AVANI MARIA FERREIRA DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, nascido em Ceará-Mirim - RN, 
aos 28/02/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DE MELO e de 
MARIA SALETE MARQUES DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Itainópolis - PI, aos 03/04/1973, residente em Diadema - SP, 
filho de JOAQUIM MANOEL FERREIRA e de ANTONINA MARIA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JOSÉ ADILSON DE LIMA e LADIJANE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/05/1980, residente em Diadema - SP, filho de REINALDO JOÃO DE LIMA e de MARIA 
DAS GRAÇAS ALIPIO DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
doméstica, nascido em Limoeiro - PE, aos 12/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de 
JULIO MARQUES DA SILVA e de MARIA JOSEFA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

ISAIAS DOUGLAS DE OLIVEIRA LUCAS e CAROLINE CAVALCANTI DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Iguatu - CE, aos 
14/06/1995, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de CLEBER VIANA LUCAS 
e de NAMIBIA OLIMPIA DE OLIVEIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Mauá - SP, aos 11/05/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de RONALDO BRAZ DA SILVA e de CLEIDE ALEXANDRE 
CAVALCANTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

WALACE JÚNIOR DA SILVA COSTA e ANA CAROLINA DA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Viseu - PA, aos 
17/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de OLIVAR RAMOS DA COSTA e de MARIA 
TRINDADE BARBOSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
INACIA MARIA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

IGOR ALVES VAZ e LETHICIA SUÉLEN ROCHA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
06/09/1996, residente em Diadema - SP, filho de ALBERIC PAIVA VAZ e de JOELMA 
ALVES TEMOTEO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Campinas - SP, aos 27/05/1996, residente em Diadema - SP, filho de ODIVALDO VICENTE 
DA SILVA e de MARCIA MARIA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

JOHN WESLEY DE SOUZA FREITAS e WILKA SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor de educação física, nascido em Diadema - SP, 
aos 20/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO FLAVIANO DE FREITAS 
e de ROSELI ASSUNÇÃO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bibliotecária, nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUIZ MANOEL DA SILVA e de ELIZABETE JOSÉ DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

HIVERSON DOS SANTOS CRUZ e LARISSA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 10/05/1995, residente em Diadema - SP, filho de 
LAERCIO DOS SANTOS CRUZ e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
17/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de IDALITON OLIVEIRA DE SOUZA e de 
IVONE SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 

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

DIEGO ANTONIO BARBOSA PINTO  e BRUNA DE ALENCAR SIQUEIRA CESAR , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, professor , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 17/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BARBOSA 
PINTO  e de LUCINEY RISSO BARBOSA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, analista comercial , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 10/08/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JEFERSON  SIQUEIRA CESAR e de VIRGINIA LACERDA DE 
ALENCAR ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

ALEX SANDRO JERÔNIMO DA SILVA e ELAINE CAVALCANTE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 
10/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO JERÔNIMO DA SILVA e de 
LUIZA DE FÁTIMA FILOMENO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 09/11/1981, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ ROCHA DA SILVA e de WADY CAVALCANTE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

PAULO JEFFERSON DOS SANTOS SILVA e IZABELA MOURA DE  LUCENA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, líder de logística, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 17/08/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ALMI ANASTACIO 
DA SILVA e de CICERA PEDRO DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/09/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JURANDIR GALDINO DE LUCENA e de MARIA 
EUNICE MOURA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

JAIR PRUDÊNCIO DA SILVA e MARIA LÚCIA BISPO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, auxiliar administrativo, nascido em 
SIMONÉSIA - MG, aos 05/06/1932, residente em Abadiânia - GO, filho de ANTENOR 
PRUDÊNCIO DA SILVA  e de ARACI LOPES VIANA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em SANTALUZ - BA, aos 01/02/1955, residente em 
Diadema - SP, filho de MANUEL BISPO DOS SANTOS e de ANTONIÊTA BISPO DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 



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

ANTONIO LUCIANO DE ARAUJO e IRISMAR SILVA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Tianguá - CE, aos 07/01/1966, 
residente em Diadema - SP, filho de JUDITI MARIA DE ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Timon - MA, aos 17/02/1975, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA e de VILMA SILVA DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

GERSON YOSHIO ISHIKAWA e EVA CARVALHO DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/11/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de NOBUYOSHI ISHIKAWA e de MARIA 
DO CARMO SILVA ISHIKAWA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônoma, nascido em Douradina - PR, aos 06/09/1969, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ FERNANDES DE JESUS e de MARIA EUNIDES DE CARVALHO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

MARIA CAROLINA MARTINS PADOVAM e KAWANE  DARA LOUREIRO QUINTÃO , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, tele atendente , nascido em 
SANTO ANDRÉ - SP, aos 22/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CARLOS PADOVAM e de ELIANETE MARTINS CHAVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, esteticista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/05/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RENATO FABIANO QUINTÃO  e de ANDRÉA LOUREIRO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

GETULIO DA SILVA e SAHARA DE LIMA SOARES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 25/12/1953, residente em 
Diadema - SP, filho de GERALDO JORGE DA SILVA e de JULIANA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do lar, nascido em Promissão - SP, aos 
20/05/1951, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA e de 
MICHELINA GERBALDO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS SAMPAIO e LEILA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
10/02/2002, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AIRTON MESQUITA SAMPAIO e 
de HELENILDA MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Santo André - SP, aos 03/08/1992, residente em Diadema - SP, filho 
de SILVANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

RENAN BRITO VIEIRA e EMILLY DE SOUZA ALBANO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, programador, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/04/1993, residente em Diadema - SP, filho de ORLANDO VIEIRA e de NEIDE BRITO 
DOS SANTOS VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/04/2002, residente em São Caetano do Sul - SP, filho 
de MARCOS ANTONIO ALBANO DOS SANTOS e de ANDRESSA DE SOUZA COSTA 
ALBANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 

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

FRANCISCO SALES CLAUDINO DA ROCHA e GEANE VICENTE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em Presidente Epitácio 
- SP, aos 29/01/1956, residente em DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO JOSÉ DA ROCHA 
e de CLAUDINA BELA DE JESUS ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, doméstica, nascido em Campo Formoso - BA, aos 20/10/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CASSIANO SALUSTIANO DA SILVA e de JOSEFA VICENTE DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

MATHEUS DE JESUS DUARTE e ERIKA SANTOS COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 
12/06/1997, residente em Diadema - SP, filho de SIDNEI ROCHA DUARTE e de EDINILDA 
DE JESUS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 07/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO 
PAULO COSTA e de MARIA LUCIENE SANTOS DE CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

ROBSON HENRIQUE FILOMENO e PATRICIA MELO MACIEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, prencista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO FILOMENO e de BARBARA DA 
COSTA FILOMENO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar comercial, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 08/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RENATO SABINO MACIEL e de SILVIA FARIAS DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

IVAN TEODORO DE ALMEIDA e MAGNA CRISTINA PAIVA DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Ipatinga - MG, aos 
23/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO CLEMENTINO DE 
ALMEIDA e de MARIA TEODORO DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, comerciante, nascido em Mucambo - CE, aos 23/03/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de INACIA PAIVA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

RODRIGO ALMEIDA CAMPOS e FLÁVIA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 11/01/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OCTAVIO DE CAMPOS e de JUDITE ALMEIDA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido 
em São Paulo - SP, aos 18/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FLAVIO 
DA SILVA e de MARIA HELENA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

FERNANDO FERREIRA CHAVES e DENISE APARECIDA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/10/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA NETO e de MARIA LUCINEIDE 
MACIEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de máquina, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 11/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
FERREIRA COSTA e de MARIA CLEIDE PORRO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

BRUNO CRIPPA DE CARVALHO e JULIANA CRISTINA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico de manutenção, nascido em Diadema - SP, aos 
09/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de VANDERLEY MONTEIRO DE 
CARVALHO e de FATIMA CRIPPA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de escritório, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/01/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES DOS SANTOS e de CLAUDIA 
CRISTINA FLORINDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e VIVIANE MARIA DA SILVA ROLIM, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar logistico, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 18/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS e de LINDALVA LEVINA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 
19/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEMAR DA SILVA ROLIM e de 
ELISABETE MARIA DA SILVA ROLIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

BRUNO BERNARD GONÇALVES DA SILVA e LOURDES BATISTA RUFO COSTA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Paulo 
Afonso - BA, aos 13/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de LAILTON PEREIRA DA 
SILVA e de EDVANY MARIA GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de estoque, nascido em Diadema - SP, aos 28/09/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RUFO DA COSTA e de SEBASTIANA 
BATISTA DA SILVA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 



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

JORDAN DINIZ VALERIANO e JOYCE ANDREZA FREITAS DA SILVA, sendo o 
pretendente: , divorciado, analista de TI junior, nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON BISPO VALERIANO e de DULCILEA DINIZ 
VALERIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, analista de auditoria 
senior, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE APARECIDO DA SILVA e de VANUSA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 

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

LEO JAIME NASCIMENTO MELO e REGINA MARIA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Boa Viagem - CE, 
aos 13/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ERIVAN NASCIMENTO MELO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cuidadora de idosos, nascido em Cipó - BA, 
aos 19/08/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DA SILVA e de JOANA 
FRANCISCA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

MANUEL WILSON DE BRITO e ZIOZETE MARIA SOUZA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em QUIXERAMOBIM - CE, aos 
01/04/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE BRITO SANTIAGO e 
de MARIA DE JESUS SANTIAGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em BELO JARDIM - PE, aos 04/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARIA NAZARÉ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

RAFAEL RAMOZ ANDRADE  e BIANCA SILVA FREITAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, engenheiro de produção , nascido em OSASCO - SP, 
aos 31/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de GERSON RAMOZ ANDRADE  e de 
ISANE ARRUDA FRANCO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, psicologa 
, nascido em Diadema - SP, aos 22/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO EVALDO VITORIANO DE FREITAS e de MARIA SELMA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

RODRIGO EDUARDO DE SOUZA e TATIANA CASSIA MEDINA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, operador de maquinas, nascido em Säo Paulo 
- SP, aos 11/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de DANIEL MACIEL DE SOUZA 
e de MARIA PENHA PRADO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, controladora de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO DA SILVA e de MIRIAM APARECIDA MEDINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

PEDRO LEONIDAS HENRIQUE LIMA e GLEYCE DE OLIVEIRA GREGORIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista de manutenção, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 16/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
FERREIRA DE LIMA e de LINDALVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, anailista de recursos humanos, nascido em ITABIRA - MG, aos 
26/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO ALEXANDRE GREGORIO e 
de ROSA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

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

ROSIVALDO CARDOSO SANTOS e MARIA APARECIDA LIMA FELIX, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, técnico de refrigeração, nascido em JEQUIÉ 
- BA, aos 24/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de DONATO DOS SANTOS e de 
HILDA CARDOSO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, costureira, 
nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 02/07/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO FELIX DA SILVA e de ANTONIA LIMA FELIX; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  14 de  junho  de  2022. 

 

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

EDSON JOSE DOS MARTIRIOS e TEREZINHA SOARES DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 25/06/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE TEODORO DOS 
MARTIRIOS e de LUZENI BENEVIDES DOS MARTIRIOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Boa Viagem - CE, aos 30/11/1966, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO ALVES DE SOUSA e de MARIA SOARES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  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,  14  de  junho  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


