
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4835 - São Paulo, Terça- feira, 15 de fevereiro de 2022 

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

PAULO KUNIYOSHI e KEROLLIN KETLIN FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, produtor musical, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/11/1997, residente em Diadema - SP, filho de CELSO TADASHI KUNIYOSHI e de 
MARIA BERNARDETE MARÍNGULO KUNIYOSHI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnica em química , nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCOS LAURENTINO FERREIRA e de IRANEIDE 
MARIA DE LIMA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

JOSÉ ODERIDE FRÓIS DE JESUS e ELAINE LUCAS DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em eletrodoméstico, nascido em 
Santa Isabel do Ivaí - PR, aos 21/09/1970, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
BATISTA DE JESUS e de ANA RODRIGUES FRÓIS ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 08/04/1975, residente em 
Diadema - SP, filho de GILBERTO LUCAS DOS SANTOS e de ERONDINA PEREIRA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

MAURICIO BATISTA e VALERIA PIRES BERATO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, pedreiro, nascido em Escada - PE, aos 04/04/1964, residente em Diadema 
- SP, filho de SEVERINO BATISTA e de DALILA MARQUES FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 06/06/1974, 
residente em Diadema - SP, filho de JUVERCINA DA SILVA PIRES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

VALDIR JOSÉ MARQUES DA ROSA e CELI SOUZA SANTOS BARROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Xaxim - SC, aos 
24/03/1954, residente em Diadema - SP, filho de HONORIO MARQUES DA ROSA e de 
NAIR GOMES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
comerciante, nascido em Joaima - MG, aos 06/09/1972, residente em Diadema - SP, filho 
de BELISARIO FERNANDES DE SOUZA e de ANA LOPES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JOÃO EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA e NAYARA PÂMELLA BATISTA FERREIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Autonomo, nascido em Diadema - 
SP, aos 17/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de HERMES AFONSO DE 
OLIVEIRA e de ELZIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 24/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CARLOS ANTONIO BATISTA FERREIRA e de LILIAN SOUSA BARRETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

NIVALDO MONTEIRO DA SILVA e WANESSA ALEXANDRE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, nascido em Ubaíra - BA, aos 
08/11/1985, residente em Diadema - SP, filho de NERCINO SANTOS DA SILVA e de LÍDIA 
MONTEIRO BOMFIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/06/1986, residente em Diadema - SP, filho de ESEQUIEL 
ALEXANDRE DA SILVA e de MARIA ESTELITA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

FRANCISCO DE ASSIS e ELIZABETH DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em São José de Piranhas - PB, aos 
03/11/1944, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO GOMES BARBOSA e de MARIA 
GOMES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Três Fronteiras - SP, aos 01/12/1955, residente em Laranjal Paulista - SP, filho de LUIZ 
OLIVEIRA e de LUIZA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS e LUCILENE RODRIGUES DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, zelador, nascido em Guarujá - SP, aos 
19/12/1972, residente em Diadema - SP, filho de JARZON FERREIRA DOS SANTOS e de 
MARIA PAULINA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de limpeza, nascido em Diadema - SP, aos 15/02/1982, residente em Diadema - 
SP, filho de RENILDO DOS SANTOS e de HELENA RODRIGUES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

WANDERLEY JESUS DE PAULA e MARIA FERNANDA OLIVEIRA CORREIA DE 
BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, barbeiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 22/09/1974, residente em Diadema - SP, filho de VANDERLEI ROSA 
DE PAULA e de JESULINA JESUS DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de farmacovigilância, nascido em Guarulhos - SP, aos 24/07/2001, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO CORREIA DE BRITO e de ISABEL PIRES DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JORGE LUIZ UZAM e ÉRICA RAMOS DA CUNHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, comprador, nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1979, residente em 
Diadema - SP, filho de ELIANA UZAM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sustentabilidade, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ AFONSO BITARÃES DA CUNHA e de GERALDA 
AUXILIADORA DE RAMOS CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

RICHARD LANAS DA SILVA e LUMA DE SOUZA RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 
04/09/2003, residente em Diadema - SP, filho de ALEXSANDRO DA SILVA e de RENATA 
ALVES LANAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 29/01/2003, residente em 
Diadema - SP, filho de LUCIANO ALVES RIBEIRO e de LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

LEANDRO ALVES VIEIRA e LUCIMARA ALVES DE MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 06/03/1987, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 
VIEIRA e de MARIA DO ROSARIO FREITAS ALVES VIEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Ubaí - MG, aos 22/10/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO CARDOSO DE MOURA e de CLEUZA ALVES 
CEZÁRIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

BRUNO LEANDRO DA SILVA e MICHELE MARIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de jardinagem, nascido em Vitória de Santo 
Antão - PE, aos 23/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de CREUZA PEREIRA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de AMAURI JOSÉ DE 
OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

DANIEL FELICIO MUNIZ e MICHELE ALVES DE CARVALHO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico eletrico, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSILDO EUFLASINO MUNIZ e de 
MARIA APARECIDA FELICIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
Manicure , nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SERGIO DOS REIS CARVALHO e de MARIA DA GLORIA ALVES NETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

RAFAEL ROBERTO e VANESSA BALSI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de EDSON JOSÉ ROBERTO e de REGINA APARECIDA ROSA ROBERTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em Suzano 
- SP, aos 09/04/1993, residente em Diadema - SP, filho de MARCIA BALSI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

ROGÉRIO ANESTOR e KELI CRISTINA MARTINS PINTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, nascido em Leopoldina - MG, aos 
06/10/1970, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANESTOR e de HENRIQUETA 
CANDIDA DE JESUS ANESTOR; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de documentos de identificação, nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1976, 
residente em Diadema - SP, filho de ADEMIR DA SILVA PINTO e de APARECIDA 
ELIZABETH MARTINS PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

EDIMILSON PEREIRA DA SILVA NETO e SUÉLLEN BRENDA MARTINS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, servente, nascido em São Paulo - SP, aos 
26/08/1997, residente em Diadema - SP, filho de EDIMILSON PEREIRA DA SILVA FILHO 
e de CLEUZA PEREIRA DE BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/03/2000, residente em 
Diadema - SP, filho de MARCIA APARECIDA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

LUIZ LEANDRO CANTAREIRA e FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Mandaguaçu - 
PR, aos 12/12/1954, residente em Diadema - SP, filho de SALVADOR CANTAREIRA e de 
MARIA LEANDRO CANTAREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em Ipú - CE, aos 09/12/1975, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO e de MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOSÉ CARLOS CARDOSO e KATIA CRISTINA DE MELO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Uberaba - MG, aos 15/04/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARDOSO SOBRINHO e de MARIA 
MARCIONILIA CARDOSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1980, residente em Diadema - 
SP, filho de FRANCISCO ALEIXO DE MELO e de MARIA AUXILIADORA DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

FELIPHI GUSTAVO PEREIRA DE LACERDA e JÉSSICA COELHO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, nascido em SANTO ANDRÉ - 
SP, aos 25/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDERSON CAMELO DE 
LACERDA e de SIMONE PEREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 12/06/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ARISTON FERREIRA DA SILVA e de HELIANE DA SILVA COELHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

TÁSSIO BRANDÃO DE PAULA e LOREANY VIEIRA CONTI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 03/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BRANDÃO DE 
PAULA e de MARIA INÊS BENELI DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recruiter, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/02/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VANDERLEI CONTI e de MARIA ELENA 
VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

JOSÉ RONALDO SANTOS DA SILVA e THAUANY EDUARDA AZUELOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
09/12/2002, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RONALDO DA SILVA e de MARIA 
LUCIMAR LINO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
designer de unha, nascido em Diadema - SP, aos 19/05/2004, residente em Diadema - SP, 
filho de CARLOS ALBERTO RODRIGUES AZUELOS JUNIOR e de ADRIANA DA SILVA 
AZUELOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

RONALDO NOVAIS ANTUNES e JESSICA CARDOSO ALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema 
- SP, aos 23/02/1991, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO MARCOS ANTUNES 
e de RAQUEL NOVAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de R.H, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
ALVES DOS SANTOS e de MARINALVA CARDOSO ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

ADEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA e THAIS SANTOS BARBOSA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de produção, nascido em Jitaúna 
- BA, aos 13/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de LAUDELINO FRANCISCO 
DOS SANTOS e de MIRIAN DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar , nascido em JEQUIÉ - BA, aos 18/03/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDSON SOUZA BARBOSA e de DELEONICE PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

AGNALDO MACÁRIO DE SOUSA e VALDETE RAMOS SIRQUEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Poções - BA, aos 
20/02/1965, residente em Diadema - SP, filho de ANANIAS MACÁRIO DE SOUSA e de 
ALZIRA OLIVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 28/04/1975, residente em Diadema 
- SP, filho de VALDIVINO GRAMILO SODRÉ e de REGINA RAMOS SIRQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

ANDERSON DA SILVA e NATHÁLIA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, prevenção de perdas, nascido em Diadema - SP, aos 
17/11/1994, residente em Diadema - SP, filho de NELITA LIOVERGILDA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora de eletro, nascido em Diadema 
- SP, aos 04/09/1998, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO CARLOS PEREIRA 
DA SILVA e de JANAINA DA PAZ SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

EDUARDO RODRIGUES DE ARAÚJO e FERNANDA DA SILVA PINTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de ajudante geral, nascido em 
Diadema - SP, aos 14/08/1979, residente em Diadema - SP, filho de OTÁVIO LEITE DE 
ARAUJO e de SALVELINA RODRIGUES DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de DEZINHO CANDIDO PINTO e de HORLY SODRÉ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOÃO VICTOR FARIAS DIAS e MÉBILIM RAYANE DE OLIVEIRA DIAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em Diadema - SP, aos 
28/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de MÁRCIO ANTONIO DIAS DA SILVA e de 
SICLEIDES FARIAS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em Diadema - SP, aos 19/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO PAULO DIAS FILHO e de ERIKA ROSA DE OLIVEIRA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA e DAYANE DOS SANTOS MENDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, preparador de carnes, nascido em Diadema 
- SP, aos 03/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSEANE MARIA DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Santo André - SP, 
aos 25/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de FERNANDO JOSÉ MENDES e de 
VALDIRENE DOS SANTOS MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

ALDEMIR CARNEIRO DA SILVA e VILMA DUARTE NUNES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de ponte rolante, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/04/1981, residente em Diadema - SP, filho de ALMIR CARNEIRO DA SILVA e de 
ELIZABETE CARNEIRO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/07/1984, residente em 
Diadema - SP, filho de PEDRO DOS SANTOS NUNES e de SONIA MARIA DUARTE 
NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

GABRIEL DE SOUZA BEZERRA e GABRIELLE APARECIDA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em 
SALVADOR - BA, aos 19/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
MARCONE ALVES BEZERRA e de AURENICE ALVES DE SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 
11/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CICERO DA SILVA e de IRANILDA 
PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

FABRÍCIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA e ALINE APARECIDA SIQUEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, retificador, nascido em Maceió - AL, aos 
04/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA e de 
REGIVANIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 20/01/1987, residente em Diadema - 
SP, filho de MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

VINÍCIUS FRANCO GOMES e ÁGATA GONÇALVES DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administrador de banco de dados, nascido em Diadema - 
SP, aos 16/05/2001, residente em Diadema - SP, filho de HERALDO PEREIRA GOMES e 
de ROSEMEIRE PEREIRA FRANCO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 11/11/2003, residente em Diadema - SP, filho de 
ADRIANO DE ALMEIDA e de JULIANA GONÇALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

FABIANO POLANO LUCATELLI e PALOMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/09/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ANTÔNIO LUCATELLI e de ANNE 
POLANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/11/1991, residente em Diadema - SP, filho de PAULO PERES DE 
OLIVEIRA e de MARIA LUCIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

RICARDO SILVA GENESI e AMANDA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de RICARDO SANTOS GENESI e de 
DULCINA SILVA BANE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, 
nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 02/05/1996, residente em Diadema - SP, 
filho de EDIVALDO ALVES DA SILVA e de ROSINEIDE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

WESLEY GUEDES BEZERRA e KAROLINY XAVIER CASARIN, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 14/06/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de CICERO HELENO BEZERRA e de LUCIA GUEDES 
DA SILVA BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, contadora, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/10/1996, residente em Diadema - SP, filho de VALDIR 
CASARIN e de CELIA MARGARIDA XAVIER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

NATAN SOUZA DO NASCIMENTO e FABIELLE PAULA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de açougue, nascido em Diadema - SP, aos 
01/03/2002, residente em Diadema - SP, filho de CLÓVIS VIEIRA DO NASCIMENTO e de 
SIMONE SANTOS DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/04/2003, residente em 
Diadema - SP, filho de HELENO VICENTE ARAUJO DOS SANTOS e de FABIANA PAULA 
DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

THIAGO FERREIRA DA SILVA e MARIA VANESSA MELO DE ARAÚJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de acabamento, nascido em São 
Paulo - SP, aos 04/01/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSIVAL SILVINO DA 
SILVA e de LIDIA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
subgerente, nascido em Paracambi - RJ, aos 11/06/1988, filho de FRANCISCO ARAUJO 
DA SILVA e de MARIA LÚCIA MELO DE ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

LUIZ FERNANDO PARRA e TAYLA KAROLINE MARTINS ROMEIROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido em Tapiratiba - SP, aos 
04/04/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARCELA PARRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de PAULO ALEXANDRE DA LUZ COSTA ROMEIROS e 
de MAURA AGUIDA MARTINS ROMEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JEAN THIAGO BRITO e JOSIANE DE OLIVEIRA MATOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em Diadema - SP, aos 24/06/1986, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERNANDES DE BRITO e de MARIA 
ANTONIA FERREIRA DE BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
secretária, nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ MARÇAL DE MATOS e de MARIA NICE DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

DANRLEY CRISTIAN DA SILVA e INGRID GOMES AGOSTINHO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de loja, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 17/04/1997, residente em Diadema - SP, filho de CRISTOVÃO SILVA e de GILVANI 
MARIA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/05/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO NILVAN JUSTINO AGOSTINHO e de ANA CÉLIA 
GOMES AGOSTINHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

ANDREWS DA SILVA ANDRADE  e THAMIRIS CICERA PITA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, contador, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 
19/05/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ERNESTO CALDEIRA DE ANDRADE  e 
de DENILDA ROSIMERE DA SILVA ANDRADE ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, contadora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 09/03/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AGOSTINHO COITO PITA  e de MARIA CICERA PITA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

MIKE AUGUSTO PEREIRA e LETÍCIA DE JESUS BRITO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante operacional de manutenção pleno, nascido em 
Santo André - SP, aos 09/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BATISTA 
PEREIRA e de MARLENE EFIGENIA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 08/04/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSE CARLOS SOUSA BRITO e de MANOELIA RODRIGUES DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

FRANCISCO IVAN DAVID GONÇALVES e PATRICIA SOUZA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor, nascido em BOA VIAGEM - CE, 
aos 12/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSENO GONÇALVES DO 
NASCIMENTO e de ENEDINA DAVID GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de máquina, nascido em QUEIMADAS - BA, aos 24/03/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS e de IZABEL GIL DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

ORLANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA e IZABEL COSTA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, nascido em Manga - MG, aos 
24/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
e de VALDETE QUEIROZ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cozinheira, nascido em Buriti Bravo - MA, aos 27/03/2002, residente em DIADEMA 
- SP, filho de RAIMUNDO MOTA DOS SANTOS e de MARIA RODRIGUES DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOSÉ VANDERLEY DAMIÃO e MIRIAM MARQUES SEVERIANO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , divorciado, auxiliar de apoio operacional, nascido em Agrestina - 
PE, aos 23/05/1958, residente em Diadema - SP, filho de MANUEL DAMIÃO e de MARIA 
DAS DORES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cuidadora, 
nascido em Afogados, Município de Recife - PE, aos 20/09/1967, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO MARQUES SEVERIANO e de CARMELITA NOGUEIRA MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

IGOR LOURENÇO DA CUNHA e MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de CNC, nascido em 
GUARATINGUETÁ - SP, aos 03/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO VITAL DA CUNHA e de IRISMAR LOURENÇO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA - SP, aos 
26/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de RENIVALDO SILVA SOUZA e de ANA 
DAS DORES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

SAMUEL DA COSTA MORENO e ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARCUZO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de GERSON DA COSTA MORENO e de 
JAILMA MARIA MORENO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1993, residente em Diadema - SP, 
filho de PAULO SERGIO MARCUZO e de SILVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

EDER OLIVEIRA DE SOUZA e SISLAINE SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor fachadeiro, nascido em Arinos - MG, aos 
21/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de VERISSIMO VIEIRA DE SOUZA e de 
MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 29/01/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS e de EDENOILDE BISPO DA SILVA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

HIGOR SILVA DE SOUSA e FRANCISCA VITÓRIA DE ARAUJO PINHEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Diadema 
- SP, aos 17/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDECIR VERISSIMO 
DE SOUSA e de MARIA SEVERINA DA SILVA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços graficos, nascido em Deputado Iraouan Pinheiro/CE, 
aos 02/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PINHEIRO e de 
FRANCISCA DE ARAUJO PINHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

ALEXANDRE LUIZ DA SILVA e DANIELA BARRADAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, design de estampas, nascido em Diadema - SP, aos 
18/09/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE LUIZ BARROS DA SILVA e de 
MARIA CRISTINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Auditora, 
nascido em Diadema - SP, aos 24/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS BARRADAS e de EVA FERREIRA BARRADAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

DERNIVAL JOSÉ PINHEIRO DA SILVA e KRISLHANE ROBERTA BRITO DE SENA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em RIO 
FORMOSO - PE, aos 19/05/1977, residente em Diadema - SP, filho de AMARO JOSÉ 
PINHEIRO DA SILVA e de MARIA AVANDIR ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em RIO FORMOSO - PE, aos 10/06/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE SENA e de GENILDA MARIA DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

RONOVAQUE GARCIA DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em NOSSA 
SENHORA DAS DORES - SE, aos 04/05/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de 
NELSON LINO DE SOUZA e de MARIZETE GARCIA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de maquina, nascido em CEARÁ-MIRIM - RN, 
aos 26/06/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON LEANDRO DA SILVA e de 
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

PAULO VINÍCIUS SANTANA DE OLIVEIRA e MICHELLE UMBELINO MOREIRA CRUZ, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, nascido em Diadema - 
SP, aos 29/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO LAURINDO DE 
OLIVEIRA e de MARIA RIBEIRO DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, baba, nascido em Diadema - SP, aos 28/02/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO ELIVANDO MOREIRA DA CRUZ e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
UMBELINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

MARCUS VINICIUS RODRIGUES e OLIMPIA CRISTINA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 07/02/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de MARCIO RODRIGUES e de PATRICIA RIBEIRO 
RODRIGUES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeira, nascido 
em Alterosa - MG, aos 03/12/1976, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO PAULO 
DA SILVA e de MARIANA LEITE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 15 de  fevereiro  de  2022. 

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

LOURIVAL PAIVA BEZERRA FILHO e IRENE BONFIM RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, professor, nascido em Igarapé Grande - MA, aos 
28/05/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL PAIVA BEZERRA e de 
DORALICE PEREIRA BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Livramento de Nossa Senhora - BA, aos 04/10/1971, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL JOÃO RIBEIRO e de NAIDES BONFIM RIBEIRO; 
 
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, 15  de  fevereiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


