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

LUCAS DA SILVA MARQUES FRANCISCO e MARIA EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Diadema - 
SP, aos 16/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO TADEU MARQUES 
FRANCISCO e de ROSANGELA APARECIDA DA SILVA FRANCISCO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
09/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS e de 
DJANE APARECIDA MAXIMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA e ROSANGELA FERES DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, policial militar, nascido em Jampruca - 
MG, aos 06/02/1971, residente em Diadema - SP, filho de TEREZA GOMES DA SILVA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de embalagem, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 08/03/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
MENDES DE SOUZA e de VILMA IMACULADA FERES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ANDERSON ALVES DE LIMA e CAMILA COSTA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LENITO DE LIMA e de VALERIA 
LOUSANE VIDEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 08/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GENILDO MANOEL DE OLIVEIRA e de EDNALVA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

JADYSON WILIAN FONTES e GISLAINE VALDETE DOS SANTOS MARQUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de produção, nascido em Picos 
- PI, aos 31/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DAMACENA FONTES e 
de CARLA SANDRA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente comercial, nascido em Santo André - SP, aos 22/03/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALMIR MARQUES e de GENICE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

DIOGO SIPRIANO DOS SANTOS e DANIELLA LEMOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, vendedor , nascido em Diadema - SP, aos 05/12/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDINEI DOS SANTOS e de BENEDITA SIPRIANO 
DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente fiscal 
, nascido em Diadema - SP, aos 11/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO EDMAR DE LEMOS e de MARIA DE FATIMA LEMOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

CAIO NASCIMENTO SILVA e TALITA DOS SANTOS BASSINI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, músico, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LEONÇO DA SILVA e de MARIA ROZELI 
DO NASCIMENTO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
apoio escolar, nascido em Diadema - SP, aos 14/08/2000, filho de ANTONIO BASSINI e de 
MARLENE DOS SANTOS BASSINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ADILSON TAVARES DE SOUZA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, representante comercial, nascido em São Caetano de Sul 
- SP, aos 02/09/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTENOR TAVARES DE 
SOUZA e de JOSEFA FRANÇA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Lagoa do Carro, Mun. Carpina - PE, aos 15/08/1965, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DINIZ DA SILVA e de MARIA DOLORES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

WEVERTON SOARES DE MATOS e JOVÂNIA NUNES DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 26/11/1989, residente em Diadema - SP, filho de DIOCILIO RODRIGUES DE MATOS 
e de LUCINEIDE CAMPOS SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operadora de máquina, nascido em Jeremoabo - BA, aos 07/07/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de GEOVÁ MARTINS DE ALMEIDA e de JOSEFINA NUNES DE 
ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

MARCOS VINICIUS PIRES PONTES e BRUNA BARROS PIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JUAREZ DE PONTES e de IVONE DA 
SILVA PIRES PONTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 23/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de GENILDO DE 
OLIVEIRA PIO e de EDVALDA TEIXEIRA DE BARROS PIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JÔNATAS FERREIRA DOS SANTOS e ÉVELIN DE JESUS TEIXEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
21/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE DOS SANTOS e de 
ARENILDES FERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 08/04/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de MARCO ANTONIO TEIXEIRA e de MARILENE SANTANA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 

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

MATEUS OLIVEIRA CROCE e FRANCIANE TALITA LUQUETA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/06/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de MOISÉS CROCE e de JAILZA MARIA CURIOSO DE 
OLIVEIRA CROCE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido 
em PORTO FELIZ - SP, aos 12/06/2000, residente em Diadema - SP, filho de LEVI 
LUQUETA e de SILVANA APARECIDA DA SILVA LUQUETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

DANIEL AMARO DE LIMA e MARIA INÊS DA SILVA DE CARVALHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, chapeiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 08/03/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DE LIMA e de 
MARLENE AMARO DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em Santa Inês - MA, aos 16/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO e de ROSA DOS REIS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ARLINDO TEIXEIRA ALVES e MARIA EUNICE ZAMBI BARRÊTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em Presidente Bernardes - MG, aos 20/08/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO LEÃO ALVES e de MARIA DAS DORES 
TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de saúde, nascido 
em Mucuri - BA, aos 23/05/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLITO 
BARRETO ROSA e de NEUZA ZAMBI BARRÊTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

CARLOS ROGERIO PACHECO MONTEIRO e ANDRÉA CRISTINA BENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BARROS MONTEIRO e de IRENE 
FILADELFO PACHECO MONTEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MILTON BENTO e de CREUZA BEZERRA BENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

JOSÉ CARLOS DA SILVA  SANTOS e SUELI PEREIRA BORGES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Serrinha - BA, aos 
11/05/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ROQUE DOS SANTOS e de 
ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operadora de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO POMPEU BORGES e de VENINA PEREIRA BORGES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ALDINETE JOSÉ DOS SANTOS e ELAINE PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Padre Carvalho - MG, aos 
01/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE JOSÉ DOS SANTOS e de 
POLINA ROSA SARAIVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Padre Carvalho - MG, aos 15/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ ARNALDO PEREIRA e de MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTINO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ABNER RODRIGUES DE ARAUJO e ANA LARISSA CUNHA DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
09/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de GECIMAR RODRIGUES DE ARAUJO e 
de MARIA CLEIDE PEREIRA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 05/03/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ TAVARES DE LIMA e de MARIA ELENIR DA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

JOSÉ ALDOBERTO PINHEIRO e CLEONILDA MARIA NOGUEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santa Cruz - RN, aos 24/07/1970, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO HONORATO PINHEIRO e de 
FRANCISCA DIOGO PINHEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Quixadá - CE, aos 01/08/1973, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MANOEL NOGUEIRA FILHO e de ALZIRA MARIA NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

BRUNO MACENA DO NASCIMENTO e MARISA ALVES RUFINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de desenvolvedor de sistemas, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 22/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO e de JOSEFA NASCIMENTO MACENA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, analista de RH, nascido em FORTALEZA - 
CE, aos 14/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NATAL DE OLIVEIRA e 
de MARGARIDA ALVES DUARTE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

EZEQUIAS MESSIAS NASCIMENTO e ÁUREA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Poção de Pedras - MA, aos 
01/01/1974, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO e 
de ALDENORA MESSIAS NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônoma, nascido em Pedreiras - MA, aos 26/06/1981, residente em Diadema 
- SP, filho de CARLOS BEZERRA DA SILVA e de LUIZA DA COSTA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 

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

WAGNER VILSON DOS SANTOS FLORENTINO e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 
BARBOSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/06/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
FLORENTINO DE OLIVEIRA e de ZENAIDE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, doméstica, nascido em São Luis - MA, aos 07/09/1962, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAO PESSOA SILVA e de ARLINDA RODRIGUES 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ANTONIO APARECIDO CARDOZO JUNIOR e SIMONE PATRICIA DE CAMARGO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - 
SP, aos 26/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO APARECIDO 
CARDOZO e de ORLANDINA MARTINS CARDOZO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Leme - SP, aos 10/08/1996, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ANTONIO CARLOS DE CAMARGO e de VERA LUCIA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

FRANCISCO PAULO AMANCIO VERÇOSA e MARIA JÚLIA BRAZ DE ARAÚJO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Senador Pompeu 
- CE, aos 02/04/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO GONÇALVES 
VERÇOSA e de GENERINA GONÇALVES DA SILVA VERÇOSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Poção de Pedras - MA, aos 
07/11/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO JOAQUIM DE ARAÚJO e 
de ELIZA BRAZ DE ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ELIOMAR SORIANO MENDONÇA e NÚBIA SANTOS ANDRADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, construtor civil, nascido em BOA NOVA - BA, aos 
14/01/1977, residente em Diadema - SP, filho de VALDEMAR SORIANO MENDONÇA e de 
ALAIDE MARIA DA ENCARNAÇÃO MENDONÇA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de conservação, nascido em SÃO DOMINGOS - SE, aos 
15/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de VALMAR VIEIRA DE ANDRADE e de 
GILVANETE BATISTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



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

EDVAN BATISTA MEIRA e ANA MEIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, formateiro, nascido em PARATINGA - BA, aos 18/07/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DINIZ MEIRA e de NATALINA BATISTA XAVIER; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em PARATINGA - BA, aos 
27/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONIZIO DINIZ MEIRA e de EDELZITA 
GUILHERME DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ISMAEL GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA e AMANDA VIEIRA DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
31/12/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSUE GUILHERME FERREIRA e de 
NEUSA MATIAS DE OLIVEIRA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, repositora, nascido em Boa Viagem - CE, aos 05/02/1999, residente em Diadema 
- SP, filho de ADAILDO OLIVEIRA DE SOUZA e de RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

JANELSON ARAUJO DE JESUS e ELISA DA SILVA ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logística, nascido em Santo André - SP, aos 
14/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON BARBOSA DE JESUS e de 
MARENILDA MACEDO ARAUJO DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE CARLOS ALVES e de EDMARA REGINA DA SILVA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ALAN RODRIGUES LINS e KEILA ADRIANY GOMES DE OLIVEIRA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, motorista aplicativo , nascido em Diadema 
- SP, aos 11/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ BERTO LINS e de 
GILMARA SILVA RODRIGUES LINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
estudante , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/03/2006, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADMILSON MATIAS DE OLIVEIRA  e de ADRIANA GOMES DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

JÓBSON TORRES ALVES e NATALÍ OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliarde serviços gerais, nascido em LICÍNIO DE 
ALMEIDA - BA, aos 09/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS 
ALVES e de JUCILENE MOREIRA TORRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em LICÍNIO DE ALMEIDA - BA, aos 29/07/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA DE LOURDES 
SANTOS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

THIAGO RICARDO BUENO e THAINÁ DA SILVA WENCESLAU, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em nutrição, nascido em Osasco - SP, aos 
11/02/2001, residente em OSASCO - SP, filho de MARCELO RICARDO BUENO e de 
ADRIANA APARECIDA GREGORIO BUENO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nascido em Diadema - SP, aos 21/11/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JAIRO GRIGORIO WENCESLAU e de LUCINEIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 

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

ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR  e GABRIELA VALERIO MAIA , sendo o 
pretendente: , solteiro, administrador , nascido em MOGI DAS CRUZES - SP, aos 
26/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAMOS DE AGUIAR  e de 
LEONOR SOARES DE OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
secretaria executiva bilingue , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/10/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDISON MAIA  e de MARINEIDE APARECIDA DE JESUS 
VALERIO MAIA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

WILLIAN DOMICIANO DA SILVA e DAIZE YASMIN BRITO DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, nascido em Diadema - SP, aos 
23/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de RAUCI DOMICIANO DA SILVA e de 
MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, nascido em AGUAS DE 
LINDOIA/SP, aos 16/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de NAZARENO SIDONIO 
DO NASCIMENTO e de LUCIDALVA BRITO DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

IVAN PEREIRA DE MORAIS  e LARISSA SIQUEIRA TABOSA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, estagiário em engenharia , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 26/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SÉRGIO PIRES 
DE MORAIS  e de ROSELITA DA CUNHA PEREIRA MORAIS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, atendente de escritório , nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 27/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO JOSÉ 
TABOSA FILHO  e de LUZIA CLAUDIA SIQUEIRA TABOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

FELIPE ALVES DA SILVA e NATASHA CRISTINA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 23/07/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARCOS DA SILVA e de CRISTINA ALVES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo 
- SP, aos 29/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DE SOUZA e 
de ANDREIA CRISTINA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

VIVALDO ALVES DOS SANTOS e MARIA EUDA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Iraquara - BA, aos 10/03/1942, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ALVES FERREIRA e de MARIA ALVES DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Canarana 
- BA, aos 12/01/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVAL MIRANDA DE SOUSA 
SANTOS e de JOELITA MARIA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

GIAN LUCAS GOMES SANTOS e LAÍS DA SILVA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em Santo André - SP, 
aos 02/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDENICIO DE ARAUJO SANTOS 
e de RAQUEL PINTO GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
educadora, nascido em Diadema - SP, aos 22/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de LUCICLEIDE DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

NATAN DA SILVA DOMINGUES e JULIANA ANDRADE DE FREITAS ALEXANDRE, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - 
SP, aos 09/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de RUBEVALDO DE QUEIROZ 
DOMINGUES e de DENISE GREGORIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Santo André - SP, aos 18/01/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROGERIO DE FREITAS ALEXANDRE e de IVONE BRITO DE 
ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

YGOR TANAKA TEIXEIRA e FERNANDA TRISTÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS TEIXEIRA e de SHIMIKO 
TANAKA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora fiscal, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/01/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FERNANDO ANTONIO DA SILVA e de MARIA APARECIDA TRISTÃO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

ADÃO JOSÉ ALVES DA SILVA e ANTÔNIA SUZELITA MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, nascido em Boa Viagem - CE, aos 
08/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de CARMO VIEIRA DA SILVA e de LUIZA 
ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Boa Viagem - CE, aos 01/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO 
NASCIMENTO MARTINS e de MARIA NEUSA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JEAN CHAGAS CAVALCANTE e NICOLE DOS SANTOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 01/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON 
TENORIO CAVALCANTE e de DANIELA MARIA DAS CHAGAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar veterinaria, nascido em GUARULHOS - SP, aos 
25/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE AUGUSTO DA SILVA e de 
DULCINEIA BATISTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 

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

JOSÉ MARCIO MEDINA e SOLANGE DARCIA DE ANDRADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em Amparo do Serra - MG, aos 
14/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO MEDINA DA SILVA e de 
GEORGINA MEDINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
garçonete, nascido em Laranjeiras do Sul - PR, aos 03/05/1971, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ SOUZA DE ANDRADE e de MARIA DE LOURDES DE ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

SILVIO JOSÉ GOMES FERREIRA e MARIA LUCIA LORENA DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Pesqueira - PE, aos 
02/04/1960, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO ALVES FERREIRA e de 
IVONE GOMES FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, doméstica, 
nascido em Itabuna - BA, aos 04/01/1968, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
PINHEIRO DE JESUS e de ALZIRA LORENA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

HUDSON DE CARLO QUEIROZ e ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, financeiro, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 06/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DE QUEIROZ e de 
SIRLEI APARECIDA DE QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de recursos humanos, nascido em MAUÁ - SP, aos 10/03/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALONSO DE ALMEIDA e de MARIA DO SOCORRO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

JAMES BRITO DE SOUZA e LETICIA DA SILVA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Almoxarife, nascido em Diadema - SP, aos 20/12/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ONOFRE FRANCISCO DE SOUZA e de SANDRA 
MARIA AVELINO DE BRITO SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar Administrativa, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/04/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELISEO FELIX PEREIRA e de VALDIRENE DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

LEONARDO SOARES BARBOSA e CAMILA SANTOS DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Brasília - DF, aos 09/10/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO SOARES  DOS SANTOS e de 
ROSENEIDE PINHEIRO BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
babá, nascido em Camacã - BA, aos 20/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELIAS SILVA DOS REIS e de MARILENE CARMO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

VINICIUS AUGUSTO LEAL DOS SANTOS e MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em 
Itanhaém - SP, aos 18/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS VINICIUS 
DOS SANTOS e de JANETH REIS LEAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Vicente Férrer - PE, aos 11/04/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO LOPES e de LÚCIA LUÍZA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

JANE MARQUES DUARTE e FABIANA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Teófilo Otoni - MG, aos 23/04/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de ADERBALDO PEREIRA DUARTE e de NEUZA 
MARQUES DUARTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmacêutica, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1980, residente em Diadema - SP, filho de 
GERALDO DOS SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

FABIO MOREIRA DE FREITAS e DAYANE FERNANDES COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BAILÃO DE FREITAS e de LUZIA 
EULALIA MOREIRA DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fisioterapeuta, nascido em Diadema - SP, aos 22/02/1990, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JESUINO SOARES COSTA e de MARIA DOLORES FERNANDES CHAVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

EMMANUEL FERREIRA DE MELO e DAMARES BRILHANTE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Recife - PE, aos 
22/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA DA SILVA MELO 
e de MARLY DIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 18/06/1994, residente em SÃO PAULO - SP, filho de 
ELISEU FILADELFO DA SILVA e de ZULENE MENDES BRILHANTE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

GUILHERME CARMO NASCIMENTO e TABATA PEREIRA GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, faturista, nascido em Diadema - SP, aos 
31/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GEREMIAS CARMO NASCIMENTO e 
de VERONICA APARECIDA TADEU NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 01/08/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LAERCIO GONÇALVES e de CRISTINA MARIA PEREIRA 
GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 

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

FELIPE DA SILVA MIRANDA e FERNANDA XAVIER GONÇALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Artesão, nascido em Cotia - SP, aos 12/05/1995, residente 
em EMBU - SP, filho de EDIMILTON DA SILVA MIRANDA e de MARIA DE FATIMA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, 
aos 16/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DE JESUS 
GONÇALVES e de SILVANA CANDIDA XAVIER GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

VINICIUS SANTANA DE SA e TAIS DA SILVA MACEDO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador logístico, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 04/11/1997, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JAIME 
JOSÉ DE SA e de LUCINDA SANTANA SA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, psicóloga, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/10/1997, residente 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de IVALMIRO GONÇALVES MACEDO e de 
MIRIAM DA SILVA MACEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

FABIO TEXEIRA DOS SANTOS e GRACILDA XAVIER DANTAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista de transporte público, nascido em São Paulo - 
SP, aos 05/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MACEDO DOS SANTOS 
e de MARIA TEXEIRA MATOS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, camareira, nascido em Orocó - PE, aos 03/03/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ DANTAS DA SILVA FILHO e de MARIA IVANÍ XAVIER DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

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

GLEISSON RIBEIRO BISPO e TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cientista de dados, nascido em Itororó - BA, 
aos 02/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO SENA BISPO e de 
GLEIDIMAR DIAS RIBEIRO BISPO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisora comercial, nascido em São Luís - MA, aos 21/10/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de BERNARDO ALVES DE SOUSA e de JOSEFA PEREIRA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  15 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

VICTOR KAUENY ALVES DE FARIAS e ALINE CRISTINA BERLIN DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de acabamento, nascido em São 
Paulo - SP, aos 05/04/1997, residente em Diadema - SP, filho de INACIO JOSE DE FARIAS 
e de ANA MEIRY ALVES DA SILVA FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de LUCIANO FEITOSA DOS SANTOS e de GILDETE OLIVEIRA BERLIN DOS 
SANTOS; 
 
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  março  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


