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Ano 30 - Nº 4844 - São Paulo, Terça- feira,  19 de abril de 2022 
 

 

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

GILEADE SILVA BORGES DOS SANTOS e ALESSANDRA NASCIMENTO 
CAVALCANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de 
acesso, nascido em DIADEMA - SP, aos 05/05/1994, residente em São Paulo - SP, filho de 
GIVALDO BORGES DOS SANTOS e de JOCILENE LUZ BORGES DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 09/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE GUIMARÃES 
CAVALCANTE e de MARIA DE FATIMA NASCIMENTO CAVALCANTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

JUAREZ JOSÉ DE ARAUJO e JOELMA MARIA RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em Cabo - PE, aos 25/12/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIAS RIBEIRO DE ARAUJO e de MARIA JOSÉ 
ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Cabo - 
PE, aos 06/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ISRAEL RIBEIRO DA SILVA e 
de MIDIAN MARIA DE ARRUDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

RODRIGO FELICIO MATHEUS e ANALICE DE ABREU ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, aos 13/03/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de AGOSTINHO MATHEUS CARRENHO e de 
CONCEIÇÃO FELICIO MATHEUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1986, residente em Diadema - SP, filho 
de ADALVO SANTOS ROCHA e de RAIMUNDA MARIA DE ABREU; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

VÍCTOR HUGO ROSESTOLATO DANTAS e NATÁLIA THAMIRES CAMARGO BASILIO 
DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 
Diadema - SP, aos 09/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de LUTEMBERGUE 
JUNIOR DANTAS e de ELAINE CRISTINA ROSESTOLATO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 20/12/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de DAMIÃO BASILIO DE LIMA e de IZABEL DIAS 
CAMARGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

RENATO DE CARVALHO SILVA FILHO e SINDY ZAMBI PINHEIRO , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, químico , nascido em Diadema - SP, aos 
15/09/1999, residente em Diadema - SP, filho de RENATO DE CARVALHO SILVA e de 
LAZARA RODRIGUES VIANA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
telemarketing , nascido em VILA VELHA - ES, aos 01/02/2000, residente em Diadema - SP, 
filho de ADAITON  DA SILVA PINHEIRO  e de MEIRE ALMEIDA ZAMBI ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

RENAN SOUZA DA SILVA e CAMILA GOMES CORRÊA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 
22/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIANO ALVES DA SILVA e de 
PATRICIA RODRIGUES SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de VALTER 
EVANGELISTA CORRÊA e de MARIA DULCILIA GOMES DA SILVA CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

LUIS ANTONIO DE BARROS e ALESSANDRA KELLY MARÇAL, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ferramenteiro, nascido em Diadema - SP, aos 
12/05/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MACARIO DE BARROS e de 
ESTELINA EUFRASINA DE BARROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/04/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ADEMIR ANTONIO MARÇAL e de DALVA INES MARÇAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

BRENER FABIANO DE AGUIAR GUEDES e ZÉLIA REGINA MENDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de radiologia, nascido em Rio do 
Antônio - BA, aos 09/05/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de MILTON GUEDES e 
de MARIA DE AGUIAR GUEDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnica de radiologia, nascido em Diadema - SP, aos 29/01/1978, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PEDRO MENDES DA SILVA e de FLORA IZABEL DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

HENRIQUE DE SOUZA BALBINO e JAQUELINE NUNES DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, pintor de autos, nascido em Diadema - 
SP, aos 31/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ DE MELO BALBINO 
e de CLAUDINEIA DE SOUZA ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, coordenadora de recepção, nascido em Diadema - SP, aos 12/07/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MOISES AGDO DE SOUZA e de ROSINERI 
CORDEIRO NUNES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

FRANCISCO RUBENS DOS SANTOS e MARIA JUCINEIDE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Acaraú - 
CE, aos 20/06/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de MIGUEL EDMAR DOS SANTOS 
e de MARIA SOUSA DA MOTA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Garanhuns - PE, aos 28/01/1977, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EURICO CAETANO DA SILVA e de MARIA JUDITE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

 

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

KENNY VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA e ANDRESSA SODRÉ ADRIANO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema 
- SP, aos 14/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de JONIVALDO SANTOS DE 
OLIVEIRA e de ALENICE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, publicitária, nascido em Santos - SP, aos 06/09/1992, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de ANDERSON SANTOS ADRIANO e de SANDRA 
TEIXEIRA MARCONDES SODRÉ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

EDUARDO BORGES DE CARVALHO SANTOS e CATIUSA LIMA BISPO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 05/09/1987, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
VANDERCY GOMES DOS SANTOS e de ELIENE MÁRCIA DE CARVALHO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 
10/10/1991, residente em Diadema - SP, filho de ANTÔNIO CARLOS SENA BISPO e de 
ELISEILDE SANTOS LIMA BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

TIAGO RODRIGO DE FREITAS e ROSANA APARECIDA ROSENDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 17/04/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSE DA SILVA 
FREITAS e de MARIA EUNICE DA SILVA FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de CICERO ROSENDO e de VALDENIRA DE 
CARVALHO ROSENDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

TIAGO SOARES DURÃES e VIVIANY DE OLIVEIRA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de loja, nascido em Diadema - SP, aos 
07/10/1987, residente em Diadema - SP, filho de BALTAZAR DURÃES e de MODESTA 
SOARES DURÃES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de loja, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/12/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
PEREIRA e de NEUCI EVANGELISTA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 



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

ARMANDO MACHADO FILHO  e CÁTIA DE ALBUQUERQUE   BEZERRA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, pintor , nascido em GAMELEIRA - PE, aos 
28/02/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ARMANDO MACHADO  e de LUCIA 
MARIA DA SILVA MACHADO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, 
professora , nascido em RIBEIRÃO - PE, aos 21/06/1980, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ CARLOS BEZERRA e de ELINEUSA DE ALBUQUERQUE BEZERRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA e RITA DE CASSIA MORAES REGATIERI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/06/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de DELISMAR MIGUEL DA SILVA e de 
LINDINALVA MAURICIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ESMERALDO REGATIERI e de CATARINA DE SOUZA MORAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

DANILO CAIRES RIBEIRO   e LUNA BEATRIZ SILVA ABRANTES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, Advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALBERTO RIBEIRO  e de JOCIRENA DE 
JESUS FREITAS CAIRES RIBEIRO  ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/03/1993, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MAGNO QUEIROZ ABRANTES  e de ALCELI BATISTA DA 
SILVA ABRANTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

VALTER CRISTIANO PULCINO e FABIANA DOS SANTOS DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 23/04/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS PULCINO e de 
DELVADINA LUCAS CRISTIANO PULCINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 21/06/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOÃO BENVINDO DA SILVA e de ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  de  2022. 

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

ANDRÉ MAURI MANZATO e MONIQUE NUNES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalurgico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 21/04/1988, residente em Diadema - SP, filho de JESUS OLIMPIO MANZATO e de 
LOURDES MAURI MANZATO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, ignorado, 
engenheira, nascido em Assis - SP, aos 31/07/1990, residente em São Bernardo do Campo 
- SP, filho de CICERO BALBINO DA SILVA e de DENISE NUNES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  19 de  abril  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, 19  de  abril  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


