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Ano 30 - Nº 4840 - São Paulo, Terça- feira,  22 de março de 2022 
 

 

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

FERNANDO CARVALHO RIBEIRO e ROSENI MARIA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Timbiras - MA, aos 25/12/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBAMAR CRISPIM RIBEIRO e de MARIA 
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Jaupaci - GO, aos 25/11/1984, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSE PEREIRA BATISTA e de CORACI MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

YURI GUIMARÃES GIMENES PEREIRA e ADRIANA DA SILVA BANDEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, nascido em São Paulo - SP, 
aos 03/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO GIMENES PEREIRA e de 
VILMA APARECIDA GUIMARÃES GIMENES PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Paulo Afonso - BA, aos 
19/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSANIEL SANTOS BANDEIRA e de 
ELISÂNGELA DÉBORA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

ROBERTO PEDRO FERNANDES e DIANA MARIA SALAZAR SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, almoxarife , nascido em Diadema - SP, 
aos 16/03/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO PEDRO FERNANDES 
e de MARIA DAS MERCÊS DIRCE FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, padeira , nascido em Codó - MA, aos 16/12/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SOUZA e de ANA MARIA SALAZAR SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

FRANCISCO DE JESUS SASSO e VALERIA RODRIGUES FERNANDES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, vigilante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
15/02/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO SASSO e de GENI 
PEREIRA SASSO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Bálsamo - SP, aos 13/05/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON MARTINS 
FERNANDES e de HELENA MARIA RODRIGUES MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

IVAIR SILVESTRINI JUNIOR e MARIA GORETE LUIZA DE MELO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de segurança do trabalho, nascido em Suzano 
- SP, aos 15/11/1972, residente em Diadema - SP, filho de IVAIR SILVESTRINI e de RUTE 
LAMEIRAS SILVESTRINI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cabeleireira, nascido em Caetés - PE, aos 31/05/1968, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ RODRIGUES DE MELO e de LUIZA JOSEFA DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

ROBERTO ALMEIDA e ROZÂNGELA FERREIRA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, chefe de cozinha, nascido em Itabuna - BA, aos 
25/11/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de DEJANIRA ALMEIDA SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascido em Tarumirim - 
MG, aos 25/02/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE ARIMATÉIA GOMES 
e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

HAYAT ANTONIO DINIZ TOYODA e MARICEIA PEREIRA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, 
aos 13/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MITSUO TOYODA e de MARIA 
CRISTINA DINIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, 
nascido em Souto Soares - BA, aos 16/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MARIO PEREIRA NETO e de NAZILDA PEREIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

JOHNNES CESAR MORENO e SIMONE FERREIRA ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar operacional, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 29/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO MORENO e de MARIA APARECIDA MARTINS MORENO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
21/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARAUJO e de MARIA DAS 
DORES FERREIRA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

JOHNNES CESAR MORENO e SIMONE FERREIRA ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar operacional, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 29/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO MORENO e de MARIA APARECIDA MARTINS MORENO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
21/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ARAUJO e de MARIA DAS 
DORES FERREIRA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 



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

BRUNO NUNES DA SILVA  e GEANE FRANÇA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
16/08/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de LIDIMAR NUNES DA SILVA  e de 
ANTONIA MARIA BATISTA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
aux. de produção , nascido em Diadema - SP, aos 07/04/1992, residente em DIADEMA - 
SP, filho de VALDECI ANTONIO DE SOUZA e de ANGELA FRANÇA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 

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

LUIZ FERNANDO PASCON DUARTE DA SILVA e TAMIRES DA CONCEIÇÃO 
MARQUES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido 
em Diadema - SP, aos 25/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de RONALDO 
PEREIRA DA SILVA e de SIMONE PASCON DUARTE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, tec de enfermagem, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 06/12/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO VIEIRA MARQUES e de MARIA DO 
CARMO DA CONCEIÇÃO MARQUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

MATHEUS LUCCA VENTRICI CAMPOS  e DÉBORAH DE SOUZA SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar adnistrativo, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 16/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEI DA 
SILVA CAMPOS  e de DENISE FRANCISCO VENTRICI CAMPOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, vendedora , nascido em DIADEMA - SP, aos 28/07/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDEZIO DE SOUZA SANTOS  e de INES DE SOUZA 
SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

RONALDO GUILHERME DA SILVA e THAMIRES REJANE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motoboy, nascido em Diadema - SP, aos 
14/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GUILHERME DA SILVA e de 
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 12/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO SERGIO DA SILVA e de CASSIA REJANE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

GUSTAVO BARBOSA DA SILVA e MARTHA CELESTINO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer gráfico, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 22/11/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO ALVES 
DA SILVA e de VALERIA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Viçosa - MG, aos 27/11/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CAETANO DA SILVA e de ANTONIA CELESTINO DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 



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

FÁBIO ARLINDO DA SILVA e KATYA APARECIDA INNOCENCIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Ponte Nova - MG, aos 
03/07/1985, residente em Mauá - SP, filho de ARLINDO JOSÉ DA SILVA e de MAGNA DO 
ESPIRITO SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
manicure, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de VITOR INNOCENCIO  e de CLEUZA NERE TOMAZ INNOCENCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

CLEDSON LIMA NOVAIS e THALIA CRISTINA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santo André - SP, aos 02/10/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NOVAIS NETO e de LAURENTINA ANA LIMA 
NOVAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 28/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSENICE ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

HELIO JOSÉ DE FREITAS COELHO  e MARIA MARTA DE ALMEIDA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, autonomo , nascido em SÃO PAULO  , 
aos 03/07/1957, residente em DIADEMA - SP, filho de GABRIEL DE FREITAS COELHO  e 
de VICTORIA POCHINI COELHO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de organização escolar , nascido em CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, aos 
30/01/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO JOSÉ DE ALMEIDA e de 
CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

RODRIGO DANIEL PIRES  e DALILA DOS SANTOS MIRANDA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, divorciado, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
05/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO DE  OLIVEIRA PIRES  e de 
IZABEL DE JESUS DANIEL PIRES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
autonoma , nascido em SERROLANDIA - BA , aos 05/03/1985, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ERISVALDO MENDES DE MIRANDA  e de VALDECY BARBOSA DOS 
SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

LUCAS DOS SANTOS COELHO e MICHELE BOMFIM DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Santo Amaro - BA, 
aos 25/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CEZAR ALMEIDA 
COELHO e de LUCIA MARIA SOUZA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Sebastião do Passé - BA, 
aos 25/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRO DOS SANTOS e de ANA 
CRISTINA BOMFIM DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 



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

FLAVIO ANTONIO DOS REIS CASSURÚ e ROSINEIDE DO NASCIMENTO LIMA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em RECIFE - PE, aos 
11/06/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de BRAULIO GARIBALDI DA SILVA 
CASSURÚ e de ANA MARIA DOS REIS CASSURÚ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Olindina - BA, aos 11/08/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BENICIO DAS NEVES e de MARIA JOSÉ DO 
NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 

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

VALTER FERNANDO DE MORAES e MARIA CRISTINA VIEIRA NOVAIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, motorista, nascido em Embu das Artes - SP, 
aos 02/05/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de OSWALDO FERNANDO DE 
MORAES e de LAURITA CAMARGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOÃO JULIO VIEIRA e de LUCIA MOREIRA VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

PEDRO HENRIQUE FERNANDES BESSA e ROSINELY FELIX DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 09/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de SAULO 
RIBEIRO BESSA e de CLEIDE FERNANDES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Águas Belas - PE, aos 15/04/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MANOEL LOPES DA SILVA e de MARIA FELIX DE ARAÚJO 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

EVERTON APARECIDO SANTOS GENEROSA e ELAINE MARIA ALMEIDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/09/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de HELIO GENEROSA e de MARIA DE 
LOURDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
marketing, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/08/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALMEIDA e de ELIZETH MARIA DUTRA ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

JEFFERSON FELIX SILVA SANTANA e NICOLE CAROLINE FREITAS DE SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - 
SP, aos 07/10/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de IVANILDO FELIX SANTANA e 
de ROZELIA MARIA DA SILVA SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDAVIO BAHIA DE SOUZA e de CLAUDIA CRISTINA DE FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 



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

WESLEY DA SILVA SÁ e SILANA DOREA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1986, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DE SÁ e de MARIA DO 
SOCORRO PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de desenvolvimento infantil, nascido em Inhambupe - BA, aos 18/02/1987, residente 
em DIADEMA - SP, filho de EVANGELISTA DOREA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES 
DANTAS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

ROMILDO DOS SANTOS e REGINA ANTONIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, nascido em Diogo de Vasconcelos - MG, aos 05/01/1972, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LUIZ DOS SANTOS e de HERCELI 
GONÇALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
autônoma, nascido em Santo André - SP, aos 01/10/1971, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ ANTONIO FILHO e de ENCARNAÇÃO NARVAIS ANTONIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

JHONATAN PORTELA DA SILVA e CAROLINE NASCIMENTO DE SOUSA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em São Caetano do Sul - 
SP, aos 19/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JEDERGILSON LEOCÁDIO DA 
SILVA e de VALMAR LAENE ALVES PORTELA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 04/09/1997, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO AURICELIO DE SOUSA e de MARIA NEIDE DO NASCIMENTO DE 
SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

WARLEY DE JESUS SANTOS e DAYANE CARDOSO GONÇALVES , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo , nascido em Goiânia - GO, 
aos 21/07/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ADELINO SANTOS DA CRUZ e de 
ERISLEIDE SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, promotora de 
vendas , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 23/12/1980, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADÃO LUIZ GONÇALVES  e de IRACEMA CARDOSO GONÇALVES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

SHELLINGTON OLIVEIRA DE CARVALHO e KAUANE DUTRA BERGSTRON 
FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido 
em Diadema - SP, aos 11/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON DE 
CARVALHO e de MARIA DA PAIXÃO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, aos 04/05/1999, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CICARLOS BERGSTRON FERREIRA e de MARIA CRISTINA DUTRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 



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

MAYCON SANTOS VIEIRA e TALITA CRUZ VARJÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coletor, nascido em Valença do Piauí - PI, aos 22/10/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI PEREIRA VIEIRA e de FRANCISCA DAS 
CHAGAS NASCIMENTO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
diarista, nascido em Diadema - SP, aos 02/01/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDSON VARJÃO DA SILVA e de MARIA JUCICLEIDE CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 

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

PEDRO NASCIMENTO SANTANA e ELIZETE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Santo Estevão - BA, aos 
11/01/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA NASCIMENTO SANTANA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Teixeira - PB, aos 
27/10/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES DA SILVA e de ENEDITE 
ALVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA e PRISCILA FARIAS ROCHA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de projetos, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/03/1980, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO BARBOZA DE OLIVEIRA 
e de AURORA NUNES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de franquias, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1982, residente em Diadema 
- SP, filho de JOAQUIM JOSE ROCHA e de HELIA FARIAS NETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

MÁRCIO LOPRETE DE OLIVEIRA e FERNANDA CAMARGO DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, gestor de qualidade, nascido em São 
Paulo - SP, aos 19/12/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de OSVALDO ROSALVO 
DE OLIVEIRA e de OLIMPIA LOPRETE DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, porfessora, nascido em São Paulo - SP, aos 10/03/1979, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e de CELIA REGINA 
CAMARGO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

FELIPE BERNARDO DA SILVA e NATALIA APARECIDA BRUZZONE FERREIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenador de esportes, nascido em São 
Paulo - SP, aos 05/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JORGE GOMES 
DA SILVA e de MARIA JULIETA DO NASCIMENTO BERNARDO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administradora de empresas, nascido em 
São Paulo - SP, aos 13/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO LEITE 
FERREIRA e de SOFIA SEVERINA BRUZZONE MARRERO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 



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

EMIDIO RODRIGUES DOS SANTOS e JULIANA DE JESUS ROCHA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, empresario, nascido em SÃO JOÃO DO 
PARAÍSO - MG, aos 31/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de IDALINO 
RODRIGUES DE MOURA e de ANA ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de recursos humanos, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
01/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM GONÇALVES ROCHA e de 
ANGELINA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

KAUÊ PIERRY DA SILVA NASCIMENTO e THÍFANY VITÓRIA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, 
aos 03/03/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ARILSON DO NASCIMENTO e de 
IZABEL CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 02/08/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de CASSIA JANE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

VANDERSON ANTONIO DOS SANTOS e MARIELEN PINHEIRO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, marceneiro B, nascido em Diadema - SP, 
aos 09/01/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ANTONIO DOS SANTOS e 
de LUZIA FERREIRA DO ROSARIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancaria, nascido em Diadema - SP, aos 01/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ PINHEIRO DA SILVA e de SIDNEY BOMFIM DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

WILSON RIBEIRO DOIA e NATASHA PAULA DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, 
aos 28/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO DOIA FILHO e de 
MARIA JOSÉ MARTINS RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora de acessórios para vidros, nascido em São Paulo - SP, aos 15/08/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO HENRIQUE DE ARAUJO e de ANDREA 
DUARTE BORGES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

CELI ROCHA RAMOS e MARIA SEBASTIANA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Presidente Castelo Branco - PR, 
aos 07/05/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de NECANOR NERES RAMOS e de 
NINE LOPES DA ROCHA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, domestica, 
nascido em Jurema - PE, aos 09/02/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO SEVERINO DA SILVA e de HELENA CANDIDA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 
 



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

OSÉIAS ALBUQUERQUE DE SOUZA e NAYARA PEREIRA LEITE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 
09/09/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDESON JOSÉ DE SOUZA e de 
FRANCISCA ALBUQUERQUE DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 27/05/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LEITE DA SILVA e de MARIA ANUNCIADA 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  março  de  2022. 

 

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

DANILO DE CARVALHO e JÉSSICA CRISTINA DE ALCANTARA DANTAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de qualidade, nascido em Diadema 
- SP, aos 01/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de WILDES ANTONIO DE 
CARVALHO e de GLEICE DE ALBUQUERQUE SILVA CARVALHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de RH, nascido em Diadema - SP, aos 
14/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO DANTAS e de 
SANDRA MARIA DE ALCANTARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

JAILTON ALVES DE ALMEIDA e CAMILA CASARINO DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, designer grafico, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
10/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSUE ALVES DE ALMEIDA e de 
ANISIA ALVES DE ALMEIDA; e a pretendente: , solteiro, professora, nascido em Diadema 
- SP, aos 08/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CAETANO ANTONIO DE 
SOUSA e de LUCIMAR CASARINO SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

ADJAIR BARBOSA DE PAULA e ESMERALDINA SOARES DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Tuparetama - PE, 
aos 28/02/1968, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO FRANCISCO DE PAULA e de 
TEREZINHA BARBOSA DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Tuparetama - PE, aos 08/12/1969, residente em Diadema - SP, filho de 
PEDRO CAETANO DE ARAUJO e de JOVELINA SOARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

DILSON CARLOS SILVA DOS SANTOS e VIVIANE ALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, grafico, nascido em São Luís - MA, aos 
20/09/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO RIBAMAR PEREIRA DOS 
SANTOS e de MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, grafica, nascido em Diadema - SP, aos 22/02/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES DOS SANTOS e de MARIA DO ROSARIO DE 
ANDRADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

 



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

ISMAEL MACIEL e VANESSA PEREIRA DA COSTA MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/04/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO ALVES MACIEL e de AUGUSTA DA 
CONCEIÇÄO MACIEL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/03/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
OSWALDO VICENTE MARTINS e de ROSANA PEREIRA DA COSTA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  22 de  março  de  2022. 

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

ANDERSON JOSÉ VICENTE e IGEANE CRISTINA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de campo, nascido em Diadema - SP, aos 
20/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANUEL VICENTE e de BEATRIZ 
AMARA VICENTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Joaquim do Monte - PE, aos 08/01/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
JOÃO DA SILVA e de LUZINETE ANA DA SILVA; 
 
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  março  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


