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Ano 30 - Nº 4854 - São Paulo, Terça- feira,  21 de junho de 2022 
 

 

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

CAIO SILVA DE LIMA e SALUE TOSHIKO DINIZ TOYODA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 03/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRÉ OLIVEIRA DE 
LIMA e de JOSENILDA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MITSUO TOYODA e de MARIA CRISTINA DINIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

ANTONIO DA SILVA e ANDRÉIA MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Itaíba - PE, aos 02/05/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA JOCELINA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 02/05/2000, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSENILDO JOSÉ DA SILVA e de ELIANE MARIA DA SILVA 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

ERISVALDO GOMES SILVA e ANDREZA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista , nascido em Diadema - SP, aos 04/06/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OLAVO DA SILVA e de MARIA ELIENE 
GOMES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar , nascido em 
São Paulo - SP, aos 09/07/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO 
PEREIRA DOS SANTOS e de GENI MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

RODRIGO DOS SANTOS e REGINA PEREIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tosador, nascido em São Paulo - SP, aos 01/05/1977, 
residente em Diadema - SP, filho de JANIA ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, nascido em São Paulo - SP, aos 
25/11/1980, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA e de 
MARINALVA PEREIRA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

LUCAS RODRIGUES GONÇALVES e GABRIELA DA SILVA SANTANA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
26/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRO LUIS GONÇALVES e de 
SIDILENE RODRIGUES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 29/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RIVONE GOMES DE SANTANA e de ROSILENE DA SILVA SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

LUIZ GABRIEL DOMINGOS DE BARROS e ANA CLARA XAVIER RODRIGUES, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de comunicação interna, nascido 
em São Paulo - SP, aos 15/03/1997, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ FERNANDO 
SOUZA DE BARROS e de MARCIA REGINA DOMINGOS DE BARROS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 07/05/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de ATALIBA RODRIGUES NETO e de JUCELENE 
FRANCISCA XAVIER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

GIRLEI DE OLIVEIRA e CIDILEIDE SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Taiobeiras - MG, aos 
23/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEREIRA LEAL e de LINDAURA 
RAINHA DAS FLORES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
logística, nascido em Diadema - SP, aos 03/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MILTON EURICO DOS SANTOS e de MARIA DO ROSÁRIO XAVIER DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

JOÃO VITOR PEREIRA e ELIZENE PEREIRA NUNES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, nascido em Diadema - SP, aos 01/11/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VITOR PEREIRA e de DELAIDE CONCEIÇÃO 
VIANA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
Remanso - BA, aos 05/04/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO PEREIRA 
NUNES e de IRENE ALVES PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

WAGNER FARIAS DOS SANTOS  e SARA REGINA DE MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista , nascido em VITÓRIA DA CONQUISTA - 
BA, aos 11/01/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de ENÉIAS FARIAS DA SILVA  e 
de CÉLIA FARIAS DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnica em enfermagem , nascido em Diadema - SP, aos 23/02/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WANDERLEY RODRIGUES DE MOURA e de SILVIA MARIA DE 
MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

GUSTAVO INÁCIO ITALO OLIVEIRA SILVA e GABRIELLA BASILIO DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - 
SP, aos 15/03/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de ITAMAR PEREIRA SILVA e de 
SHIRLEI OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO 
DOS SANTOS e de ROSELIA BASILIO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 

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

JEFERSON MATEUS GONÇALVES e ANA BEATRIZ GOMES ALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Pereira Barreto - SP, 
aos 07/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARILENE MATEUS GONÇALVES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Sobral - CE, aos 
09/10/1996, residente em Diadema - SP, filho de RENATO CÉSAR ALVES e de DALIA 
MARIA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

QUÊNIO SILAS SOARES DOS REIS e JAMILLY CURCINO DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em Ibiaí - MG, aos 
07/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO AFONSO DOS REIS e de 
RITA SOARES QUEIROZ REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
nutricionista, nascido em Paramirim - BA, aos 11/12/1992, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ CURCINO DA COSTA e de MARIA VIEIRA DE SOUZA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

SIDNEI MOREIRA DA SILVA e ÉDNA SOUZA FERREIRA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 17/02/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de APARECIDO MOREIRA DA SILVA e de LEONICE 
APARECIDA BERNARDO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 24/10/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EXPEDITO FERREIRA LIMA e de FRANCISCA CARLOS DE SOUZA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

BRYAN MATOS LOPES e JESSICA GOMES ILARIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, apontador de produção, nascido em Diadema - SP, aos 30/04/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de DARIO VIEIRA LOPES e de NADIA SOUZA MATOS; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, 
aos 30/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO ODORICO ILARIO e de 
ALRILENE NOGUEIRA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

ELCIO ALVES DOS ANJOS e ADRIANA FERREIRA FEITOSA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Iraquara - BA, aos 
05/05/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSALVO JOSÉ DOS ANJOS e de 
ELZA ALVES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Diadema - SP, aos 11/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROMUALDO FEITOSA DOS SANTOS e de VIVALDA FERREIRA DOS SANTOS 
FEITOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

TIAGO TADEU LIBER e JÚLIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de WILSON LIBER e de ANA MARIA DA SILVA LIBER; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, esteticista, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de JACSON RODRIGUES DA SILVA e 
de ROSELI APARECIDA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

WESCLEY MOTA FERREIRA e EDNEIDE DE OLIVEIRA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Itapipoca - CE, aos 01/10/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de CLÁUDIO MACÉLIO FERREIRA e de MARIA DE 
FÁTIMA MOTA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Capela - SE, aos 25/06/1982, residente em Diadema - SP, filho de ERALDO 
LIMA e de ROSILVA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

RICARDO MEDEIROS DE LIMA JUNIOR e JAMILLE SOUZA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
22/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de RICARDO MEDEIROS DE LIMA e de 
JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogada, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIAO BEBIANO DA COSTA e de LUCIA HELENA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

BRUNO VINICIUS JOLO e THAYS MOREIRA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 19/06/1988, residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIO CASEMIRO JOLO e de 
SONIA PADILHA JOLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/09/2000, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de RICARDO SOARES FERREIRA e de CRISTIANE MOREIRA 
ANUNCIAÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ELIAKIM ALVES DA SILVA WOLSKI e MONIQUE SANTOS BARSAQUE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Paulo - 
SP, aos 06/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALEXANDRE 
WOLSKI e de LEIDINALVA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, farmacêutica, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/10/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ROBSON BARSAQUE e de ANA ACACIA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 

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

GILMAR MORAES LOPES e MARIA MARILANY LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, zelador, nascido em Tarumirim - MG, aos 18/10/1970, 
residente em Diadema - SP, filho de BENCLAIR MORAES e de CONCEIÇÃO LOPES DE 
FARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santa Cruz - 
PB, aos 19/01/1975, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL SILVA LOPES e de 
MARIA LOPES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

KLAYTON ANDRADE e ISABELA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL JOSÉ DE ANDRADE e de FRANCISCA DE ANDRADE 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira, nascido em 
Campinas - SP, aos 08/08/1995, residente em Santo André - SP, filho de ORLANDO 
ROBERTO DA ROCHA e de ADRIANA RISSO ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

JOÃO VITOR CACHETTI DA CRUZ e GRAZIELLE DA SILVA RIBEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, orientador de público, nascido em Diadema 
- SP, aos 16/12/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVIO RIBEIRO DA CRUZ e 
de MARIANGELA CACHETTI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de atendimento, nascido em Diadema - SP, aos 05/02/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GILMAR SILVA RIBEIRO e de GENI SOUZA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

VALMIR ANDRADE DE AZEVEDO e PRISCILLA DOS SANTOS CARVALHAL, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, vendedor autonomo, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 24/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR FERREIRA DE 
AZEVEDO e de MIRIAM CRISTINA DE ANDRADE AZEVEDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, professora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
20/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JESIAS DA CUNHA CARVALHAL  e de 
SILVIA DE JESUS DOS SANTOS CARVALHAL ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

LAUREANO CASEMIRO ROCHA e MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Guarulhos - SP, 
aos 28/10/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SATURNINO ROCHA e de 
MARIA DE LOURDES CASEMIRO ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Salvador - BA, aos 08/04/1964, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ESMERALDINO ALELUIA OLIVEIRA e de TEREZINHA MARIA DE 
JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

OSMIRO RIBEIRO DOS SANTOS e MACILIANA ALVES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Raimundo 
Nonato - PI, aos 17/11/1969, residente em Diadema - SP, filho de DARIO RIBEIRO e de 
NINFA RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Jaguaribe - CE, aos 30/04/1980, residente em Diadema - SP, filho 
de IDALINA ALVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

BRYAN IAKINCZUK DE LANNA e GREICE BASSANI LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 14/02/1991, residente em Diadema - SP, filho de RONALDO DE LANNA e de 
ADRIANA BATISTA IAKINCZUK; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cuidadora, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 11/09/1986, residente em 
São Bernardo do Campo - SP, filho de ADELCY LOPES e de MARIA APARECIDA 
BASSANI LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

AMARO PEDRO DO NASCIMENTO e ZILMARIA FERREIRA DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, nascido em 
Sirinhaém - PE, aos 31/12/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARO SERGIO 
DO NASCIMENTO e de MARIA FORTUNATA FREITAS DO NASCIMENTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Sirinhaém - PE, aos 
11/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARA FERREIRA DE LIMA 
PRIMEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

BRUNO LUCAS DO CARMO e ALINE FERREIRA ARANTES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 28/06/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de AMENOR RODRIGUES DO CARMO e de ELZA 
ROCHA LUCAS DO CARMO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/11/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de SEBASTIÃO ARANTES  e de MARIA DA PENHA ARANTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 

 
 
 



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

PEDRO HENRIQUE BRITO MELO e GRAZIELLY DE SOUSA OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aprendiz de eletricista, nascido em 
JANDIRA - SP, aos 17/01/2002, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO RUFINO 
DE MELO e de REJANE BEZERRA DE BRITO MELO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/04/2004, residente em 
Diadema - SP, filho de GENUARIO FRAZ OLIVEIRA e de MARIA ZENEIDE DE SOUSA 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

JEFERSON FERREIRA FRANCO e ANA CAROLINE SANTOS CARDOSO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, servente de obra, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 14/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de ALDO FRANCO JUNIOR e de 
ELISABETH SANTANA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/08/2003, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FILHO e de ANDREA DOS SANTOS 
QUEIROZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

GABRIEL TEODORO DA SILVA e MARIA EDUARDA VIEIRA GEPES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de comunicação interna, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARCOS ANTONIO DA SILVA e de ROSANGELA TEODORO DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de faturamento, nascido em Santo André - SP, 
aos 21/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de DARLAN RICARDO RIBEIRO DE 
FARIAS GEPES e de MARIA ISABEL VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS e JESSICA SALUSTINO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, almoxarife , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 02/02/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de RENATO FRANCISCO DOS 
SANTOS e de SOELI DE FATIMA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar, nascido em São Vicente - SP, aos 14/12/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PEDRO RAIMUNDO DA SILVA SANTOS e de MARIA DAS DORES 
SALUSTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

MAXSUELL ROGERES CORREIA DA SILVA e MIRIELLY SILVA SANTIAGO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em GARANHUNS - PE, 
aos 01/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FERREIRA DA SILVA e 
de ROSINEIDE SOARES CORREIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, professora, nascido em Arapiraca - AL, aos 16/02/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ELIAS PLACIDO SANTIAGO  e de MARIA DE FATIMA SILVA SANTIAGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 
 



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

KAYQUE JANSER DA SILVA e RAFAELA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, chapeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 
12/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de VILMA APARECIDA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, babá, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 25/03/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de JARIO CAVALCANTE 
ALBUQUERQUE e de BETHANIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

TIAGO LOPES PEREIRA e BRUNA LARISSA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de NERVAL JOSE PEREIRA e de IVANETE LOPES DOS 
ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar financeiro, nascido em 
Diadema - SP, aos 04/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de RONALDO BISPO 
DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

SANDRO PAULO DA SILVA e ARLINDA EDERZIA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Escada - PE, aos 21/03/1972, 
residente em Diadema - SP, filho de AMARA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de apoio a educação, nascido em Guaraciaba 
- MG, aos 29/05/1970, residente em Diadema - SP, filho de EFIGÊNIA FABIANA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO e MARIA AUXILIADORA BARBOSA CAVALCANTE, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em 
CRATEÚS - CE, aos 27/12/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA 
BRANDÃO e de CICERA IRENIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em QUIXERAMOBIM - CE, aos 04/06/1966, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO BARBOSA SOBRINHO e de TERESINHA CAVALCANTE 
BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

RYAN DOS SANTOS PASSOS e ANA CAROLINE PALMEIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em 
Diadema - SP, aos 01/08/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DA 
SILVA PASSOS e de MARIA ALDENIR ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 
24/01/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de AFRANIO OTAVIO DA SILVA e de 
FABIANA PALMEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

 

 
 
 
 
 



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

EDMILSON EXPEDITO DA SILVA  e NALVA FERREIRA DOS SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro , nascido em PANELAS - PE, aos 
04/05/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de EXPEDITO SEBASTIÃO JOSÉ  e de 
MARIA QUITERIA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , viúvo, do lar , 
nascido em JAURU - MT, aos 18/02/1978, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
FERREIRA  e de CLEUSA APARECIDA FERREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

HIGOR VALCI SOARES MIRANDA e EDJANE PEREIRA BARBOSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contador, nascido em Diadema - SP, aos 
09/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALCI XAVIER MIRANDA e de ABIGAIL 
APARECIDA SOARES MIRANDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira de produção, nascido em Diadema - SP, aos 30/05/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERALDO CAVALCANTI BARBOSA e de MARIA APARECIDA 
PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  de  2022. 

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

LUAN CAMPANA BASSI e REBECA MATOS DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de instalador, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/08/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de THIAGO DA SILVA BASSI e de 
ROBERTA MELO CAMPANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 24/10/2004, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO MARCOS DA SILVA e de VALZETE RAMOS MATOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  21 de  junho  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,  21  de  junho  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


