
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4836 - São Paulo, Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 
 

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

GUILHERME BARBOSA DE MENEZES e JANAINA RODRIGUES ROCHA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em Diadema - 
SP, aos 23/09/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO BRAZ DE MENEZES e de 
ISABEL CRISTINA BARBOSA DE MENEZES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, relações públicas, nascido em Diadema - SP, aos 23/09/1993, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO PEREIRA DA ROCHA e de MARIA APARECIDA 
RODRIGUES DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

LUCAS AMBRUS e LARISSA FELIX PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coletor, nascido em Diadema - SP, aos 07/01/1998, 
residente em Diadema - SP, filho de RENATO AMBRUS e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em 
Guarulhos - SP, aos 21/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de FELIX PEREIRA DA 
SILVA e de JAILMA PEREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOÃO CARLOS FREIRE e ELIZANGELA IRENE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 09/09/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de MARIA DE LOURDES FREIRE CONCEIÇÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, costureira, nascido em Agrestina - PE, 
aos 01/03/1983, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ AMARO DA SILVA IRMÃO e 
de IRENE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

ALBERTO ALEX PADUIM e CRISTINA SANT'ANNA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1964, residente em 
Diadema - SP, filho de EDISON PADUIM e de IRACEMA GALUCCI PADUIM; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em São Paulo - 
SP, aos 28/11/1968, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO IGNACIO SANT'ANNA e 
de FELICIANA SANT'ANNA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

DOUGLAS PIO LOURENÇO e SARA NACOR DE JESUS OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 
14/01/1985, residente em Diadema - SP, filho de JOSE LOURENÇO DE SOUSA e de 
MARLI APARECIDA PIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 18/04/1993, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
SILVA DE JESUS e de EDITE NACOR DE MELO DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

GUSTAVO SILVA ALMEIDA  e ANDRESSA SOARES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 18/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANDRÉ SANTOS 
ALMEIDA  e de VERA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA CRUZ ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, fiscal de piso, nascido em Diadema - SP, aos 14/10/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON DA SILVA e de CRISTIANE MARIA 
SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  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 JUNIOR e AMANDA DE OLIVEIRA AZEVEDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de motorista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 23/01/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de AUREO XAVIER DOS 
SANTOS e de MARIA REJANE TAVARES DA SILVA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, faturista auxiliar, nascido em Santo André - SP, aos 
29/10/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMIR DE AZEVEDO e de MARLI 
DE OLIVEIRA AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

DEIVSON BARBOSA SILVA e GABRIELE LIMA MARQUES SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Janaúba - MG, aos 25/09/1983, 
residente em Diadema - SP, filho de DAVID DOS SANTOS SILVA e de RITA LUIZA 
BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente de loja, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/01/1997, residente em Diadema - SP, filho de EDINALDO 
MARQUES DA SILVA e de TANIA PEREIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

ADRIANO DO CARMO PAYÃO e AMANDA DA SILVA NETO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de loja, nascido em Itu - SP, aos 23/05/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de ADILSON COCCO PAYÃO e de MARIA FRANCISCA 
DO CARMO PAYÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Diadema - SP, aos 08/05/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO ANTONIO NETO e de CELINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JOÃO VITOR OLIVEIRA ROCHA e NATASHA BUENO RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista hospitalar, nascido em São 
Caetano do Sul - SP, aos 11/12/2002, residente em Diadema - SP, filho de LAERCIO JOSÉ 
DA ROCHA e de JAINE FRANCISCO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, recepcionista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/05/2003, 
residente em Diadema - SP, filho de ARILSON RODRIGUES SILVA e de FLAVIA ALFA 
BUENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

RODNEI FRANCO CESAR e LEICE SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, atleta, nascido em Diadema - SP, aos 26/08/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de JULIO COSTA CESAR e de MARIA APARECIDA FRANCO CESAR; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de crédito, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 14/07/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
EURIPEDES PINHEIRO DE SOUSA e de CARMEN LUCIA DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

FELIPE HENRIQUE MATIAS DA SILVA COIMBRA e MAYARA GUEDES DE 
CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, nascido 
em DIADEMA - SP, aos 16/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE 
COIMBRA e de APARECIDA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA COIMBRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/11/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CÍCERO MONTEIRO DE CARVALHO e de SUELI 
EMIDIA GUEDES DE CARVALHO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

ELIAS BATISTA DOS SANTOS e REGIANE LOPES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, instalador de telecomunicação, nascido em Diadema - 
SP, aos 03/09/1987, residente em Diadema - SP, filho de EDUARDO BATISTA DOS 
SANTOS e de QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de JOÃO JOSÉ LOPES DOS SANTOS e de MARIA 
WALDELOURDES RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOÃO LUCAS GRACIANO DA SILVA e RENATA CLEMENTINO SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em Mairinque 
- SP, aos 05/08/1992, residente em São Paulo - SP, filho de FÁBIO RIBEIRO DA SILVA e 
de MARIA HELENA GRACIANO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, maquiadora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/01/1988, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ CLEMENTINO SILVA e de MARIA ISABEL FIORINI 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 



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

DIEGO VISTEFELTE SANT'ANA e MAYARA VITORIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, barbeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1993, 
residente em São Paulo - SP, filho de ADEMIR SANT'ANA  e de MARTA VISTEFELTE 
SANT'ANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Diadema - SP, aos 22/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MESSIAS 
SANTANA DA SILVA e de MARIA NILDES EDUARDO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JHONY MAYKON DINIZ SILVA e DAIANE FERNANDES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Quixadá - CE, aos 
06/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de PAULO SÉRGIO CAMPELO DA SILVA e 
de MARIA CÍCERA GOMES DINIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1993, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO PEDRO DA SILVA e de MARIA DE FATIMA FERNANDES BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JEFFERSON MORAIS DA SILVA e ELIENE CARLOS BEZERRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1989, 
residente em Diadema - SP, filho de GENIVALDO BEZERRA DA SILVA e de ROSANGELA 
MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
BOA VIAGEM - CE, aos 03/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de VALDI BEZERRA 
DOS SANTOS e de ELIANE CARLOS JUSTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOSE CARLOS INDICIATE e LUCILENE NOGUEIRA DE FIGUEIREDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Säo Caetano do 
Sul - SP, aos 31/05/1962, residente em Diadema - SP, filho de SANTO INDICIATE e de 
VANILDE JESUS VIARO INDICIATE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
educadora social, nascido em São Gonçalo - RJ, aos 11/02/1969, residente em Diadema - 
SP, filho de MOACIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO e de MARIA NOGUEIRA DE 
FIGUEIREDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

HERICK MACEDO KUROKI e JULIANA ALENCAR DO VALE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 
01/10/1990, residente em Diadema - SP, filho de ROBERT KUROKI e de ADRIANA DE 
MACEDO KUROKI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, psicóloga, nascido 
em São Bernardo Do Campo - SP, aos 18/02/1996, residente em Piraporinha, filho de 
EXPEDITO DO VALE SAMPAIO e de FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO e FLAVIANA BORGES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário público, nascido em Granja - CE, 
aos 29/05/1966, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM ALVES DAMASCENO e 
de MARIA CELSA DE SOUZA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Crato - CE, aos 17/05/1970, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
VITO DA SILVA e de MARIA DE LOURDES BORGES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

JOÃO DOS SANTOS CARLI e MARGARETE FELIX DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar tecnico, nascido em MORTUGABA - BA, aos 
08/03/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de CONSTANTINO CARLI e de PALMIRA 
DOS SANTOS CARLI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido 
em ITAÍBA - PE, aos 04/11/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA FELIX DOS 
REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

DANILO HENRIQUE TUSTUMI e VANESSA DO CARMO LAURINDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, farmaceutico, nascido em JI-PARANÁ - RO, 
aos 02/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE TERUO TUSTUMI e de JÚLIA 
TEIKO TANAKA TUSTUMI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 02/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RAIMUNDO AVENOR GOMES LAURINDO e de MARTA DO CARMO LAURINDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

LUCAS BATANOV DE MELO e ANA PAULA DE MELO MOREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
17/11/1996, filho de IVAN CLAYTON DE MELO e de ANDRESSA BATANOV DE MELO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 
22/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de IVO MOREIRA e de LUCIENE 
CAVALCANTI DE MELO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

FRANCISCO MATHEUS NUNES DOS SANTOS e JÉSSYCA DA SLVA BINA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Picos - PI, aos 
29/08/1991, residente em Diadema - SP, filho de COSME JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA 
DO AMPARO NUNES SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 01/09/1997, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ LUIS BINA e de LUCIMAR DA SILVA BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022.

 

 
 
 
 
 
 
 



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

RENAN DE CAMARGO CAVANHA e NATALY NASCIMENTO LEMOS DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cirurgião dentista, nascido em Boituva - 
SP, aos 29/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de RAMÃO CAVANHA e de 
ROSANA SOARES DE CAMARGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cirurgiã dentista, nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de MARCOS ANTONIO LEMOS DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JOSÉ CLEISON DO NASCIMENTO CORREIA e VANESSA BEZERRA DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Arapiraca - AL, aos 
28/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de CÉLIO CORREIA DA SILVA e de 
ROSANGELA DO NASCIMENTO ALMEIDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Arapiraca - AL, aos 09/07/1997, residente em Diadema - 
SP, filho de CICERO DA SILVA e de QUITÉRIA MARIA BEZERRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

RAFAEL SILVA COSTA e ANA PAULA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 20/11/1993, residente em 
Diadema - SP, filho de MARCELINO JOSE DA COSTA e de MARIA APARECIDA DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em Diadema 
- SP, aos 07/11/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ SALATIEL DA SILVA e 
de MARIA LUCIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

JEFFERSON LUIZ FONTANEZ e CLAUDIANE GUEDES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, microempresário, nascido em Säo Paulo - SP, aos 
24/01/1979, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CARLOS FONTANEZ e de MARLI 
APARECIDA FONTANEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cantora, 
nascido em Fortaleza - CE, aos 03/07/1981, residente em Diadema - SP, filho de MANUEL 
GONÇALVES DA SILVA e de MARIA GUEDES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

ANTÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO e MARIA ELZA DE PAIVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido em IBICUÍ - BA, aos 
13/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO PINHEIRO DOS SANTOS e 
de MARIA CLEMÊNCIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, comerciante, nascido em CANHOTINHO - PE, aos 08/05/1970, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JUSTINO DE PAIVA e de JOANA RITA DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

EDUARDO DOS SANTOS MINEIRO e MARTA SULAMITA DOS SANTOS ANDRADE, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gari, nascido em São Paulo - SP, 
aos 06/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANO DE SOUSA MINEIRO e de 
GIRLENE SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 23/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE e de GILMA DOS SANTOS ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

MATHEUS GABRIEL BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO e ELIANE RODRIGUES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, militar da reserva, nascido em São 
Paulo - SP, aos 14/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO JOSE DO 
NASCIMENTO e de MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA NASCIMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnica em enfermagem, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 16/07/1981, residente em Diadema - SP, filho de MARIA ZENIL 
RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

PAULO IVO VIEIRA e JOCELMA RODRIGUES SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Jaguaribe - CE, aos 29/04/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ VIEIRA e de MARGARIDA MARIA VIEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar odontologico, nascido em Penedo - 
AL, aos 26/03/1984, residente em Diadema - SP, filho de JOSE ADERALDO SANTOS e de 
MARIA NEIDE RODRIGUES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

ROGERS MILLER MESSIAS e ALINE SOUZA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de projetos, nascido em Francisco Morato - 
SP, aos 15/11/1992, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MARIA MESSIAS FILHO 
e de ANA CELIA LUZ MESSIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de ITALO FRANK DA SILVA FERREIRA e de MARLY ROSA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

ALEX SANDRO DUARTE DE SOUZA e BIANCA INGRID FERNANDES DE SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo 
- SP, aos 08/11/1984, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO RAMIRES DE SOUZA 
JUNIOR e de MARIA APARECIDA DUARTE DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 04/02/1999, 
residente em Diadema - SP, filho de GILMAR SANTOS DE SOUZA e de JUCELIA 
FERNANDES CAROCA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ROBSON PRADO RODRIGUES e ESTELAMARIS NOVAES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de redes, nascido em São Paulo - SP, aos 
26/03/1982, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO PINHEIRO 
RODRIGUES e de AMELIA FERREIRA PRADO RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de folha de pagamento, nascido em São Paulo - 
SP, aos 22/08/1983, residente em Diadema - SP, filho de VERA LUCIA OLIVEIRA 
NOVAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

DOUGLAS CAMARGO DE LIMA e DAIANA JESUS DE PAIVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 
06/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de ADEMIR JOSÉ DE LIMA e de HELENA 
CRISTINA CAMARGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 05/01/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
EMILIANO DE PAIVA e de MARIA DA PENHA DE JESUS PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

RONALDO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA LOPES DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, bancário, nascido em Jequeri - MG, aos 10/11/1967, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES e de MARIA DE 
LOURDES SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de 
máquina, nascido em Jequeri - MG, aos 16/05/1973, residente em Diadema - SP, filho de 
QUERUBIM BERNADO DE LIMA e de JULIETA LOPES DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA e CAROLINE GOMES PIEDADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de T.I., nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
08/10/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de BOLIVAR EGIDIO DE OLIVEIRA e de 
SILVIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, jornalista, nascido em SANTOS - SP, aos 13/06/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de SILVIO GOMES PIEDADE e de NILCE GONÇALVES SILVA PIEDADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

BRUNO MOTA DA SILVA e ANDREIA DOURADO NOBRE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 13/09/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de ARNALDO ALMEIDA DA SILVA e de GINA DE SOUSA 
MOTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, inspetora de qualidade, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/10/1993, residente em Diadema - SP, filho de 
DAMIÃO BATISTA NOBRE e de NAIR ROSA DE JESUS DOURADO NOBRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS e RAISSA ROGÉRIA CORREIA SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, engenheiro mecânico , nascido em 
Diadema - SP, aos 04/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ADALTO NUNES 
DOS SANTOS e de ROSEMEIRE CAIRES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, recursos humanos , nascido em BOM JESUS DA LAPA - BA, aos 
08/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSSEVALDO ROGÉRIO CORREIA  e 
de IZABEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS CORREIA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 

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

FELIPE GOMES DE PAULA e ELISÂNGELA TEODORO JULIÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, 
aos 20/05/1987, residente em Diadema - SP, filho de HAMILTON FRANCISCO DE PAULA 
e de SEBASTIANA GOMES DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 08/02/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de MOISÉS LUCAS JULIÃO e de ROSÂNGELA DE CÁSSIA 
TEODORO JULIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

FELIPE SCARPELIN DA SILVA e SABRINA ANDRADE DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, emissor de passagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
23/05/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de CICERO FERREIRA DA SILVA e de 
ROSIMEIRE APARECIDA SCARPELIN; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/09/1996, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSEMAR CASSIMIRO DA SILVA e de MÁRCIA MARIA DE 
ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

BRUNO MASANORI TAKAYANAGI e SUÉLLEN GOMES FERNANDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de produção, nascido em 
Diadema - SP, aos 27/02/1994, residente em Diadema - SP, filho de MARCIO MASANORI 
TAKAYANAGI e de CRISTIANE PEDRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireira, nascido em Diadema - SP, aos 06/03/1996, residente em Diadema - 
SP, filho de ANTONIO CARLOS FERNANDES e de CARMEN LUCIA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA e JÉSSICA MACIEL CLEMENTINO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 09/05/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE 
SOUZA e de CATIA MACHADO FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/08/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de UBIRATAN WINDSOR DE PAULA CLEMENTINO e 
de JANETE CRISTINA MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 



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

VICTOR VINICIUS LIMA DA SILVA e DEBORA BOTTI DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema 
- SP, aos 07/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VICENTE LOPES DA SILVA e 
de MARIA FERREIRA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Santo André - SP, aos 28/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SERGIO AFRA DE OLIVEIRA e de CLAUDETE APARECIDA BOTTI DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

MURILO HENRIQUE DE LIMA e PRISCILA COUTINHO JARDIM, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido em Diadema - SP, aos 
14/11/1998, residente em Diadema - SP, filho de DENISE APARECIDA DE LIMA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
23/04/1999, residente em Diadema - SP, filho de SERGIO DE MELO JARDIM e de 
ANDRÉA APARECIDA FRANÇA COUTINHO JARDIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA e JESSICA APARECIDA CUNHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, motorista , nascido em DIADEMA - SP, aos 05/06/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELINO LIMA e de ANDRELINA ESTEVES DE 
OLIVEIRA LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista , 
nascido em DIADEMA - SP, aos 04/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CRISTINA RAIMUNDA DA CUNHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

WELISSON OLIVEIRA DOS ANJOS e KETLLYN RODRIGUES MONTEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, sucateiro, nascido em Santo André - SP, 
aos 31/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ XAVIER DOS ANJOS e de 
MARIA JOSENILDA OLIVEIRA DOS ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de sinistros e cobranças, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
06/08/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de DEUSDETE RODRIGUES MONTEIRO 
e de LUCIA CLARICE RODRIGUES MONTEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

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

MARCELO FONSECA DO NASCIMENTO e MARCIA MARIA  FERREIRA ANCHIETA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em Fortaleza - CE, 
aos 05/05/1974, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL FONSECA DO 
NASCIMENTO  e de MARIA CESARINA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentada, nascido em Fortaleza - CE, aos 28/04/1971, residente em Diadema - 
SP, filho de RAIMUNDO DO NASCIMENTO ANCHIETA e de ZILDA FERREIRA 
ANCHIETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 22 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

LUIZ EDUARDO LACERDA FERRAZ e FERNANDA BACCARINI D'ANDREA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ferramenteiro, nascido em VITÓRIA DA 
CONQUISTA - BA, aos 04/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ LACERDA 
FERRAZ e de LUCI LENA LACERDA FERRAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, funcionária pública, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/07/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ D'ANDREA e de SUSANA BACCARINI D'ANDREA; 
 
 
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, 22  de  fevereiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


