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Ano 30 - Nº 4848 - São Paulo, Terça- feira,  17 de maio de 2022 
 

 

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

PAULO MARCIO DE SOUZA e THAYLA VANESSA OSÓRIO RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em mecânica, nascido em Diadema 
- SP, aos 01/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PAULO DE SOUZA e 
de ALICE DOROTEIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Floriano - PI, aos 26/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA e de TERESINHA DE JESUS OSÓRIO 
RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

FÁBIO DE OLIVEIRA DIAS e CLAUDIA ARAZELY ARUQUIPA QUISPE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, nascido em Diadema - SP, aos 
03/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BIZERRA DIAS e de 
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade boliviana, solteiro, 
feirante, nascido em La Paz - Murillo - Nuestra Señora de La Paz, Bolívia, aos 09/03/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARTIN ARUQUIPA LIMACHI e de CRESENCIA 
MODESTA QUISPE YANAGUAYA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

AIRTON DOS SANTOS MOREIRA e LEONICE GONÇALVES DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, autônomo, nascido em Vitória da Conquista - 
BA, aos 08/10/1959, residente em Diadema - SP, filho de VITÓRIO MOREIRA DOS 
SANTOS e de ALICE EUGENIA DOS SANTOS MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Condeúba - BA, aos 24/02/1971, residente em 
Diadema - SP, filho de ALCIDES HERMES DE SOUSA e de EDIVIRGENS GONÇALVES 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

ROBERTO CARLOS DAVI e MARIA HELENA MARIANO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, engenheiro mecânico, nascido em Bacuriti - Mun. de 
Cafelândia - MG, aos 22/02/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DAVI e 
de ANA MARQUES DAVI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora 
de educação infantil, nascido em Ituaçu - BA, aos 30/09/1983, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO JOSÉ MARIANO e de ZILDA ROSA MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



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

PERCIVAL SOARES DE ALMEIDA JUNIOR e NATÁLIA BAQUETA BAROSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
01/03/1982, residente em São Paulo - SP, filho de PERCIVAL SOARES DE ALMEIDA e de 
MARIA MADALENA MARQUES SOARES DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, policial civil, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1989, residente 
em Diadema - SP, filho de MAURICIO DA SILVA BARBOSA e de MÁRCIA CECÍLIA 
BAQUETA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

ADILSON DOMENEGUETTI e JANI LIMA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, administrador, nascido em Diadema - SP, aos 24/05/1971, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÄO DOMENEGUETTI e de MARIA APARECIDA BATISTA 
DOMENEGUETTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, cozinheira , 
nascido em Mendeslandia - PR, aos 06/06/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL LIMA DA SILVA  e de MARIA LUIZA LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

JAQUELINE DE CASTRO ANTONIO e JÉSSICA ELIAS DOS SANTOS SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte e implantação, nascido 
em Diadema - SP, aos 26/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTÔNIO 
e de MARIA JANETE DOS SANTOS CASTRO ANTONIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
01/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO JOSÉ DA SILVA e de 
GISLANDE DE FÁTIMA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

DANILO ALVES MODES e ALTAIR MARIA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 27/04/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DARIO MODES e de MARIA APARECIDA ALVES 
MODES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Vendedora, nascido em 
Salvador - BA, aos 03/03/1977, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO 
DE OLIVEIRA e de AGDA MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

VANDERLEI DOURADO DA SILVA  e LUANDA MACIEL PEDROSA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, op. de máquina , nascido em 
PARATINGA - BA, aos 11/01/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO JOSÉ 
DA SILVA e de MARIA DOURADO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 30/01/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ PEDROSA LIMA  e de MARIA MACIEL PEDROSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

THIAGO ADVINCULA DE SOUSA e TAIS HIROMI YAMANAKA ARAKE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, 
aos 21/04/1994, residente em Diadema - SP, filho de RAFAEL ADVINCULA DE SOUSA e 
de SONIA REGINA DE CARVALHO SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista financeira, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1994, residente em São 
Paulo - SP, filho de ANTENOR AKIRA ARAKI e de ALICE MIGUMI YAMANAKA ARAKE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 

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

WILOSMAR DA SILVA BARBOSA  e JOSÉLIA GENUÍNO DA SILVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funileiro, nascido em Pesqueira - PE, aos 
22/07/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIANO JOÃO BARBOSA  e de 
MARIA DE LOURDES CLEMENTE DA SILVA ; e a pretendente: , solteiro, diarista, nascido 
em Pesqueira - PE, aos 06/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDECI DA 
SILVA  e de MARIA ROSEANE GENUÍNO DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

PAULO GONÇALVES LIMA e MAIANE RODRIGUES DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/09/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de DAVID DE SOUZA LIMA e de WILMA APARECIDA 
GONÇALVES LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em Jequié - BA, aos 19/11/1993, residente em Diadema - SP, filho de DOMINGOS 
SANTANA DE JESUS e de JOCINEIDE SOARES RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

JOSÉ PAULO BRAZ DA SILVA e ELAINE DE SOUSA OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em LAGOA DOS GATOS - PE, 
aos 02/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ANTONIO DA SILVA e de 
JURACI BRAZ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora 
financeira, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/01/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA e de LENIER DE SOUSA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

EDILSON OLIVEIRA BARBOSA  e LARISSA DE OLIVEIRA GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, metalúrgico , nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 29/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON LUIZ BARBOSA  e 
de JANETE SOUZA OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira ', solteiro, 
atendente telemarketing , nascido em Diadema - SP, aos 16/07/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EDMAR GONÇALVES e de EDNA OLIVEIRA DA SILVA 
GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

ALAN DE ALMEIDA ALVES e PATRICIA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar operacional, nascido em Diadema - SP, aos 
04/02/1990, residente em Diadema - SP, filho de EDSON ALVES DA SILVA e de SANDRA 
CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 18/03/1990, residente em Diadema 
- SP, filho de LUIS CARLOS DA SILVA e de MARAISA APARECIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

BRUNO DE SOUSA SANTOS e ISABELLA GOMES OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 11/08/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de WELINGTON VIEIRA DOS SANTOS e de ELANE DE 
SOUSA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estagiária, nascido 
em São Paulo - SP, aos 12/10/2001, residente em Diadema - SP, filho de IGOR LAZARO 
OLIVEIRA DOS SANTOS e de JANICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

ANDERSON MATHEUS LIMA DA SILVA e SABRINA GONZAGA BONIFACIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em 
Diadema - SP, aos 16/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JAMIL PAULO DA 
SILVA e de SIDENIR DUARTE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 10/06/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MILTON BARBOSA BONIFACIO e de MICHELE APARECIDA GONZAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

DÊNIS DOS SANTOS BENJAMIM e NELIZA SANTOS BORJA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CUNHA BENJAMIM e de MARIA LUCIA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 27/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO 
FRANCISCO DE BORJA e de MARIA DO CARMO DE JESUS SANTOS DE BORJA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

PAULO MENDONÇA DE CARVALHO e MARIA MARGARETE DA MATA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, nascido em São José do 
Barreiro - SP, aos 28/11/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JOÃO DE 
CARVALHO e de LIDIA MARIA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Abadia Dos Dourados - MG, aos 27/06/1969, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANASTACIO DA MATA e de IRACI LUIZA DA MATA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

WILLIAM DE OLIVEIRA SANTOS e ELOINA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de manutenção hospitalar, nascido 
em Nova Canaã - BA, aos 22/08/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
MARQUES SANTOS e de ERENITA DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA e de GILDETE 
RAMOS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 

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

JOSÉ GUIMARÃES SEPÚLVIDA  e MARIA DAS NEVES ANDRÉ DA SILVA , sendo o 
pretendente: , solteiro, nascido em OEIRAS - PI, aos 05/06/1954, residente em DIADEMA 
- SP, filho de FEDELINO ROMUALDO SEPÚLVIDA  e de BELANISIA GUIMARÃES 
SEPÚLVIDA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, doméstica , nascido em 
CACIMBA DE DENTRO - PB, aos 17/11/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO ANDRÉ DA SILVA  e de CORINA CHAGAS DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

RAMON SOUZA DUTRA e PAMELA CRISTINA PERES DA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
22/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ ALBERTO DUTRA e de ISABEL 
SOUZA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de 
anseio, nascido em Mauá - SP, aos 30/06/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
GLENIO PEDRO DA COSTA e de SIMONE PERES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

ALEXANDRE ALVES BARROSO e MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, projetista, nascido em Serro - MG, aos 
12/09/1974, residente em Diadema - SP, filho de ALIRIO ALVES BARROSO e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO MIRANDA BARROSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/2001, residente em Diadema - SP, filho de 
SEVERINO RAMOS DA SILVA e de LETICIA BARBOSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

JOSÉ DE PAULO MARTINS e APARECIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Vicente do Grama, Jequeri - 
MG, aos 26/01/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TIMOTEO DOS SANTOS 
e de MARIA EUGENIA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Londrina - PR, aos 06/02/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
CANDIDO DOS SANTOS e de NEUSA FERREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

VICTOR CARDOZO RESTIVO e SIBELLY SOUZA RAMOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de negócios, nascido em São José do Rio Preto 
- SP, aos 18/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VILSON APARECIDO 
RESTIVO JUNIOR e de MARISA CARDOZO RESTIVO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira mecânica, nascido em Diadema - SP, aos 12/07/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de REINALDO BELO RAMOS e de ELIZABETE 
CRISTINA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

MARCIO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS  e FABIANA PEDRO DE ALMEIDA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, motorista , nascido em SANTA 
ISABEL  - SP , aos 09/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE PIRES DOS 
SANTOS  e de MARIA RODRIGUES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
ajudante , nascido em Diadema - SP, aos 15/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MILTON ALVES DE ALMEIDA e de MARLENE PEDRO DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

DANILO DE SOUZA PEREIRA e ANDRESSA APARECIDA SANTOS DE FREITAS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 13/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA SILVA 
PEREIRA e de CASSIA DE SOUZA PEREIRA; e a pretendente: , solteiro, vendedora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALONSO SILVA DE FREITAS e de ROSEMARY DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

LAERTE ARAUJO SANTOS e DANIELA LOMEU DA NÓBREGA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/04/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE ARIMATÉIA SANTOS e de MARCIA 
ARAUJO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de saúde 
bucal, nascido em Diadema - SP, aos 24/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GENILDO LUIZ DA NÓBREGA e de MARIA LUCIA LOMEU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

WESLLEY LOPES ALVES e STEPHANIE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
04/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ZIZI ALVES DUARTE e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO MANGUEIRA LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisora comercial, nascido em Diadema - SP, aos 05/06/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de GENAZ FERREIRA DA SILVA e de NILCE ALVES BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

VLADIMI DOS SANTOS NASCIMENTO e ALDA SILVA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador , nascido em Sento Sé - BA, aos 24/03/1984, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DOS SANTOS  e de JULIETA 
NASCIMENTO DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar , nascido em Santo André - SP, aos 02/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RONALDO VIEIRA SOARES e de PEDRINA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 

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

ABNER MARIANO HENRIQUE PAIVA e SAMARA RODRIGUES DE MATOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema 
- SP, aos 07/06/2000, residente em Diadema - SP, filho de LUCIDIO MESSIAS DE PAIVA 
e de EMILENE LUCA HENRIQUE DE PAIVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente de operações, nascido em Diadema - SP, aos 12/03/1995, residente 
em Diadema - SP, filho de RUBENS OLIVEIRA DE MATOS e de ELIANA RODRIGUES DE 
ABREU MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO GONÇALVES SILVA e ACSA REGES SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista fiscal, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 19/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DERNIVAL NASCIMENTO 
SILVA e de SOLANGE MARIA GONÇALVES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AGNALDO BATISTA SANTOS e de SANDRA REGES 
DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

JOSÉ TIMOTEO DA SILVA e CRISLENE DOS SANTOS OLIVEIRA MIRANDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, impressor, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 15/12/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSINO TIMOTEO DA SILVA e de 
MARIA JOSÉ DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, perfumista, 
nascido em FORTALEZA - CE, aos 25/12/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
ARLINDO DE OLIVEIRA MIRANDA e de LUIZA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

JOSUÉ ALVES DE ALMEIDA e FÁTIMA DE OLIVEIRA MORENO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de desenvolvimento de sistema, nascido em 
Diadema - SP, aos 07/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WILSON 
FERREIRA DE ALMEIDA e de MARIA CLEUSA ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em São Paulo - SP, aos 10/09/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL MORENO e de CÉLIA DE OLIVEIRA 
MORENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



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

MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e DEISE SIZILIO MIRANDA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquina CNC, nascido em São Paulo - 
SP, aos 19/10/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ZACARIAS PEREIRA DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DE ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 15/05/1975, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOEL PEREIRA MIRANDA e de ADELCINA SIZILIO MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

RODRIGO BELO SILVA  e VIVIANE  DE LIMA CORDEIRO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, lider de estoque , nascido em São Paulo  - SP, aos 
31/08/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de RUI TADEU SILVA  e de MARIA DAS 
DORES DA SILVA BELO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de 
vendas , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/07/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de ADELIO CORDEIRO ALVES  e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA CORDEIRO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

MARCIO DE CARVALHO YAMADA e MICHELE ARJONAS CARVALHO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de TI, nascido em LONDRINA 
- PR, aos 04/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de KENJI YAMADA e de EDNA 
DE CARVALHO YAMADA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
vendedora, nascido em OURINHOS - SP, aos 14/05/1976, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NEILTO ARJONAS e de DIVA DA SILVA ARJONAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

RONALDO ALVES PINHEIRO e HILDA APARECIDA PINTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em São Paulo - SP, aos 11/06/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO ALVES PINHEIRO e de MARIA JOSE 
ALVES PINEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de LAURINDO JOSE 
PINTO e de OTILIA PEREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

ADEILDO CARLOS DA SILVA e MARINEIDE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, nascido em Alagoinhas - BA, aos 08/11/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA e de MARIA FELIX 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, lider de limpeza, nascido em 
Cupira - PE, aos 15/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA e de SEVERINA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

GABRIEL KEVIN PRUDENCIO DE AGUIAR e CIDRIANE BARBARA VALENTIM, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 22/04/1997, residente em Diadema - SP, filho de JACÓ ALVES DE 
AGUIAR e de MARIA ROSA PRUDENCIO; e a pretendente: , divorciado, nascido em 
Bandeirantes - PR, aos 22/02/1991, residente em Diadema - SP, filho de ROSA MARIA 
VALENTIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

 

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

MANOEL FERNANDO ALVES SANTOS e NICIETE MARIA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em 
ITARANTIM - BA, aos 20/03/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de EUFLOZINO 
ALVES DOS SANTOS e de ANEZIA OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em JATAUBA - PE, aos 
24/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOSE DA SILVA e de MARIA 
MARTINIANO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

MILTON DUQUE MATOS e VALDETE DA SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, almoxarife, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 
21/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MATOS e de VINA DUQUE 
MATOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Oeiras - 
PI, aos 16/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO HENRIQUE DA 
SILVA e de ANTONIA MARIA DE SOUSA E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  de  2022. 

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

LUCAS MÉGA  e RAISSA SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, gerente técnico de  desenvolvimento de software , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 16/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR CARLO MÉGA e 
de MALENA ZELIA NOGUEIRA MÉGA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
recrutadora , nascido em DIADEMA - SP, aos 16/07/1997, residente em DIADEMA - SP, 
filho de PEDRO DOS SANTOS PEREIRA e de MIRIAM DA SILVA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  17 de  maio  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, 17  de  maio  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


