
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4831 - São Paulo, Terça- feira,  18 de janeiro de 2022 

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

AUREO XAVIER DOS SANTOS e RILDA TAVARES RODRIGUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, mecânico, nascido em Brauna - SP, aos 11/03/1963, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SALVADOR XAVIER DOS SANTOS e de AURELINA 
ROCHA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São José da Laje - AL, aos 25/08/1961, residente em Diadema - SP, filho de 
CLOVIS TAVARES DA SILVA e de MARIA DO CARMO TAVARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 

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

ANTONIO ADRIANO PEREIRA FREIRE e FABIANA REGINA SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Quixadá - CE, 
aos 13/05/1986, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ ESTEVAN FREIRE e de 
VIOLETA PEREIRA FREIRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente 
social, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SILVIA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

LEONARDO CAMPOS GABRIEL e THAIS PESTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em desenvolvimento, nascido em São Paulo - SP, 
aos 17/12/1994, residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ LADVAM VIEIRA GABRIEL 
e de ZENIGNA CAMPOS LIMA GABRIEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, advogada, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/02/1994, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CIDAQUE JOSE PESTANA e de MARIA ALDENORA 
PESTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

DIEGO RODRIGUES e TAÍSA ANDRADE SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 21/09/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO DE PADUA RODRIGUES e de IZILDETE 
ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEIDE JOSÉ 
MONTEIRO SANTOS e de MARIA FRANCISCA ANDRADE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 

 
 
 
 
 
 



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

RAFAEL MATEUS ARAUJO e SIMONE SOARES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, borracheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO DE ARAUJO e de GERALDA 
MATEUS ASSUNÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 05/02/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCO 
GUIMARÃES DA SILVA e de MARIA SOARES FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

JOÃO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA BATISTA e DAYANE DA SILVA SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de instalação, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 28/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LUIZ 
LEAL BATISTA e de JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 05/05/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO JOAQUIM DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

RICARDO MATIAS DE ANDRADE e FRANCIELE DE ANDRADE SOARES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de segurança, nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 12/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LUZINALDO 
MATIAS DE ANDRADE e de MAGDA GOMES DO NASCIMENTO DE ANDRADE; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em BOA 
VIAGEM - CE, aos 17/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
SOARES DE SOUSA e de SEVERINA DE ANDRADE SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

VINICIUS TRINDADE MARANHÃO e TALITA CERQUEIRA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Salvador - BA, aos 15/07/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JOSÉ MARANHÃO JUNIOR e de TANIA 
CRISTINA TRINDADE DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
estagiária, nascido em Franco da Rocha - SP, aos 28/02/1998, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDISON RIBEIRO DA SILVA e de NEUSA CERQUEIRA DE SOUZA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

CLÉBER FERREIRA e VANEZA  LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de injetora, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/12/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON FERREIRA e de MARIA NOGUEIRA 
FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, embaladeira, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 08/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de WALMIR PENHA 
DA SILVA e de ANA BENEDITA LOPES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

DENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e GISLAINE AGOSTINHO DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Ipiranga do Piauí - 
PI, aos 14/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ PAULO DE OLIVEIRA e de 
RITA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 19/02/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALTO XISTO DE SOUZA e de MARIA IMACULADA AGOSTINHO 
DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

JHONATAN GUIMARÃES RIBEIRO e GABRIELA DE ARAUJO FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de produção, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 09/10/1995, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, filho de VALDEMIR GONÇALVES RIBEIRO e de LUCIANA GUIMARÃES RIBEIRO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, 
aos 12/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDIR APARECIDO FERREIRA e 
de IVANI DE ARAUJO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA e LORENA MATIAZZO COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de docente, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
07/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA e 
de ROSANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de marketing, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/06/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JONATAS GONÇALVES COSTA NETO e de ANDREA 
APARECIDA MATIAZZO COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO e SAULO DOS SANTOS DE SOUSA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARDOSO DOS 
SANTOS e de ESTELINA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 
20/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE SOUSA e de IARA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

WESLEY PAULINO ALVES DA SILVA e AMANDA MARIA DA SILVA DIAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tosador, nascido em Cajazeiras - PB, aos 
06/11/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO PAULINO DOS SANTOS e de 
MARLUCE ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 01/04/2003, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANDERSON FERREIRA DIAS e de ALINE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 



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

ALICIO FRANCISCO RIBEIRO e KARINA REGIS DOS SANTOS OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, instrutor, nascido em Diadema - SP, aos 
14/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de URBANO FRANCISCO RIBEIRO e de 
IZAURA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido 
em Diadema - SP, aos 13/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOZINALDO FELIX 
DE OLIVEIRA e de KATIA REGIS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

GUSTAVO LIMA DOS SANTOS e AMANDA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 30/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de NATAILTON 
MACHADO DOS SANTOS e de JOCILENE ROSA LIMA GAMON; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Paranavaí - PR, aos 22/06/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CELINA ALVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

HERIC GUILHERME SPINOLA  e MILENA TÉSSIA SOARES PORFIRIO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, marceneiro , nascido em SERRA DO 
RAMALHO - BA, aos 24/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO 
FERREIRA DE MATOS SPINOLA  e de MARIA GILVANIA GUILHERME SPINOLA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de vendas , nascido em Diadema - SP, 
aos 03/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MÁRCIO REINALDO ROYO 
PORFIRIO e de CATIA SILVANA SOARES SOUZA PORFIRIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

ELIAS DE ARAUJO COELHO NETTO e STEFANIE ALVES DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de expedição, nascido em Santo 
André - SP, aos 07/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de ELIAS DE ARAUJO 
COELHO FILHO e de MARIA DO DESTERRO DE FIGUEIREDO COELHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jornalista, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/11/1993, residente em Piracicaba - SP, filho de ROSANGELA ALVES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

FABIO DE ARAUJO JUNIOR e STÉPHANIE SEVAROLLI RIBAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, assistente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/05/1998, residente em OSASCO - SP, filho de FABIO DE ARAUJO e de MARIA IRADIR 
BEZERRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, 
nascido em Diadema - SP, aos 02/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR 
DE ALBUQUERQUE RIBAS e de EVANILDA SEVAROLLI RIBAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

CAIO RODRIGUES DE FARIAS e DANIELA KAREN VILLAMAR CORRÊA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de RH, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 29/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de NILSON CARDOSO 
DE FARIAS e de ALESSANDRA DE CÁSSIA COUTINHO RODRIGUES DE FARIAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fisioterapêuta, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 03/12/1995, residente em São Paulo - SP, filho de NELSON DE JESUS 
CORRÊA JUNIOR e de SANDRA MARIA VILLAMAR LAMAS CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

PEDRO HENRIQUE MARTINEZ FIAMENGUI e RAFAELA CAROLINE DE SOUZA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Bocaina - SP, aos 
05/11/1987, residente em São Paulo - SP, filho de ANTONIO ARNALDO FIAMENGUI 
JUNIOR e de LUCIANA MARTINEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administradora de empresas, nascido em Bebedouro - SP, aos 03/11/1986, residente em 
Diadema - SP, filho de ANTONIO RUBENS DE SOUZA e de VERA LUCIA FIGUEIRA DE 
SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

ANA CAROLINA MOREIRA DE GÓES NUNES e THALYTA SOUZA DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer gráfico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 07/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FILIPPE COLEN NUNES 
e de MARIA CRISTINA MOREIRA DE GÓES NUNES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, fisioterapêuta, nascido em São Paulo - SP, aos 21/12/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e de ANTONIA NILZETE 
DE SOUZA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

EDCARLOS GONÇALVES DOS SANTOS e ANDRÉIA BRAZÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, pedreiro, nascido em IPAUMIRIM - CE, aos 01/05/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JONAS DOS SANTOS e de MARIA DAS 
GRAÇAS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionária 
pública, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 18/02/1980, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ZILDA LUIZA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

LEANDRO ANDRADE DE LIMA e KELVIN AFONSO FREIRE , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, coordenador de planejamento, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 03/11/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de COSME SANTOS DE LIMA  e 
de LUCENEIDE VICENTE  ANDRADE DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro 
, solteiro, fotógrafo , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/02/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALFONSIO BATISTA FREIRE  e de MAURI FREIRE 
DA MATA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 



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

WILLIAM CORREIA DE OLIVEIRA e GABRIELA DO AMARAL PIRES FARIAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Taperoá - PB, aos 
25/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NEVES CORREIA e de ELIETE 
DE OLIVEIRA ARAÚJO CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/12/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO DE DEUS FARIAS FILHO e de SILVIA DO AMARAL PIRES FARIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

DANILO AGUIAR FONSECA e CAMILA DA SILVEIRA PERRUD, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, farmacêutico, nascido em São Paulo - SP, aos 
13/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ZENILDO ALVES DA FONSECA e de 
FRANCELI DE AGUIAR FONSECA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
jornalista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 03/07/1988, residente em SÃO 
PAULO - SP, filho de APARECIDO JOSÉ PERRUD e de ALENITE DA SILVEIRA PERRUD; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

ERISON ARAUJO SILVA e RENATA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de produção, nascido em Serrinha - BA, aos 
09/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de LÊDA MARIA VIRGINIA ARAUJO SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em 
Diadema - SP, aos 15/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de CONCESSO 
MEDEIROS DA SILVA e de MARIA DO PATROCINIO FERREIRA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

VAGNER FERREIRA CONDES e TATIANA APARECIDA DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, padeiro, nascido em Assaí - PR, aos 
12/03/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO FERREIRA CONDES e de 
MARIA DIRCE CONDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
BERNADETE APARECIDA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

DIEGO HEITOR ALVES LUZ e CAMILA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, Funcionário público, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
17/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON ALVES DA LUZ e de 
CLAUDETE DO CARMO ROCHA LUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/03/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL NOGUEIRA e de MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ROBSON CERQUEIRA FERREIRA e MAYARA MENDES CARDOSO BARBOSA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de som, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 12/11/1975, residente em Diadema - SP, filho de JOSE 
ROBERTO GOMES FERREIRA e de SANDRA LUCIA CERQUEIRA FERREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de marketing, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/02/1990, residente em Diadema - SP, filho de JOALDO CARDOSO 
BARBOSA e de JOSENILDA MENDES DA SILVA BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

MIKE ROBSON NASCIMENTO OSORIO e JACQUELINE STEFANY BISPO DIAS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, 
aos 10/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO OSORIO e de 
CLAUDIA APARECIDA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Pirassununga - SP, aos 27/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RONALDO MARCOS GONÇALVES DIAS e de LIDIA DE JESUS BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

RAI MAX TEIXEIRA PIRES e VITÓRIA REGINA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
07/08/1992, residente em Diadema - SP, filho de NILSON PIRES VIEIRA e de ANTONIA 
DE PAIVA TEIXEIRA PIRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/06/2000, residente em Diadema - SP, 
filho de VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA e de MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO e NATANE BATISTA SAMUEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1988, 
residente em Diadema - SP, filho de RITA RIBEIRO DE ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em Santo André - SP, aos 12/06/1991, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AILTON SOUSA SAMUEL e de MARIA 
APARECIDA BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

WELLINGTON SILVA BRITO e ALESSANDRA DANTAS DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Campina 
Grande - PB, aos 27/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO DE BRITO e 
de INALDETE SILVA BRITO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
logistica, nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JAIRO DE ARAUJO e de ELIZABETE DANTAS DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

LUÍS HENRIQUE AROUCHA LIMA e YASMIN ALVES TAPIA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em técnologia da informação, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 29/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERTON 
HENRIQUE LIMA e de ANA NERES AROUCHA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, produtora audio visual, nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO CARLOS TAPIA JUNIOR e de ANDRESA 
APARECIDA ALVES TAPIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

ALEX CAVALCANTE DA SILVA e GABRIELA VALENCIO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
18/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILDO NUNES DA SILVA e de CLEIDE 
CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 01/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de AGUINALDO 
ANTONIO DA SILVA e de MARIA SHIRLEI VALENCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

MARCELO DE FREITAS RIOS e KARINA CARDOSO DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, nascido em Diadema - SP, aos 
01/02/1983, residente em Diadema - SP, filho de ABDON SILVA RIOS e de MARIA DA 
GLÓRIA DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1980, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
CARDOSO DE SOUZA e de MARIA NAZARÉ DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

ANTONIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e LARISSA DE SOUZA HONORATO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de logística, nascido em Mauá - 
SP, aos 21/04/1992, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA 
e de MARIA NERICE DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/08/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID EUGENIO HONORATO e de VALDINÉIA 
CEZARINO DE SOUZA HONORATO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

NATHAN SILVA RAMADA e CAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, nascido em Diadema - SP, 
aos 02/01/1995, residente em Diadema - SP, filho de GILDASIO GOMES RAMADA e de 
ALIENY PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora interna, nascido em São Paulo - SP, aos 29/06/1995, residente em Diadema - 
SP, filho de SEVERINO IZIDORO DOS SANTOS e de MARIA AUXILIADORA DE JESUS 
DO NASCIMENTO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

RAFAEL VITOR DE SOUZA  e ANA DAISY TAVELLA DE OLIVEIRA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, educador físiCO , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 23/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO LOPES DE 
SOUZA  e de ELIZETE COELHO VITOR DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedora , nascido em GUARULHOS - SP, aos 09/09/1989, 
residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  e de MARIA GORETE 
TAVELLA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

LOURIVAL TEIXEIRA DA SILVA e ANA LUCIA ALVES MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido em Santo André - SP, aos 
26/09/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ TEIXEIRA DA SILVA e de IRENE 
ANA DA CONCEIÇÃO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Poranga - CE, aos 31/07/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de INACIO 
MARTINS RIBEIRO e de MARIA DO CARMO ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

RONALDO ANGELO DE SOUZA e IVANI APARECIDA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, 
aos 08/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LINDRO ANGELO DE SOUZA 
e de IRIA DOS SANTOS SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
analista comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/04/1975, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EUGENIO JOSE FERREIRA e de MARILDA DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

UELITON RIBEIRO DOS SANTOS e MAIARA DA SILVA MACIEL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/07/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS e de HELENITA 
RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Garanhuns - PE, aos 09/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
PEDRO MACIEL e de MARIA JOSÉ MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

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

LUCAS RAMOS BELARMINO DA SILVA e FABIANE AYUMI YUGUETA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
19/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEY BELARMINO DA SILVA 
e de FABIANA RAMOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/06/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de KASUAKI YUGUETA e de TEREZA CRISTINA EIRA 
YUGUETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 18 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 



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

LUCAS RAMOS BELARMINO DA SILVA e FABIANE AYUMI YUGUETA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
19/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEY BELARMINO DA SILVA 
e de FABIANA RAMOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/06/1991, residente 
em DIADEMA - SP, filho de KASUAKI YUGUETA e de TEREZA CRISTINA EIRA 
YUGUETA; 
 
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, 18 de  janeiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


