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Ano 30 - Nº 4849 - São Paulo, Terça-feira, 24 de maio de 2022 
 

 

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

SANDRO DE ARAUJO SANTOS e TATIANE PIO EVARISTO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de autos, nascido em Itaberaba - BA, aos 
20/02/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DOS 
SANTOS e de MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 21/03/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDEMIR EVARISTO e de ROSEMEIRE PIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

FRANCISCO CAROLINO DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em Angical - 
BA, aos 04/10/1943, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO CAROLINO DOS 
SANTOS e de MARIA CORDEIRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, do lar, nascido em José Raydan - MG (Municipio de Santa Maria do 
Suaçui), aos 25/03/1962, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ROMUALDO LIMA e 
de CONCEIÇÃO PAULINO ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

FREDY ALVES DIAS SANTOS e THAMIRES FERREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, op. de produção química , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 31/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FERNANDO ALVES DOS SANTOS e de GIRLENE DA SILVA DIAS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista , nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 05/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ENIVALDO SOARES DA 
SILVA e de PATRICIA DA ROCHA FERREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

DANIEL DA SILVA ONOFRE e KEILA LAÍS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de logística, nascido em Diadema - SP, aos 
12/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA CUNHA ONOFRE e de 
ODETE PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Santo André - SP, aos 23/11/1999, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ERIVELTO JOSÉ DOS SANTOS e de JOSEFA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

DANILO DA SILVA ROCHA e FERNANDA DE CARVALHO GUIMARÃES , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aux de produção , nascido em Diadema 
- SP, aos 30/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ROCHA DOS 
SANTOS e de QUITERIA FRANCISCA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 27/11/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NOÉ MOREIRA GUIMARÃES e de ADRIANA 
APARECIDA DE CARVALHO GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

FABRICIO DOS ANJOS GONÇALVES e PALOMA SILVA DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 23/02/1997, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
GONÇALVES e de DOMINGA FERREIRA DOS ANJOS GONÇALVES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
13/05/1998, residente em Diadema - SP, filho de PEDRO TEODORO DE SOUZA e de 
EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

VANDO TEODORO CAVALCANTI e YONE MIKAELA GOMES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Diadema - SP, aos 
24/12/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDEMAR TEODORO CAVALCANTI 
e de FRANCISQUINHA PEREIRA CAVALCANTI; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresária, nascido em Diadema - SP, aos 06/06/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MONICA CLÁUDIA GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ALEXSANDRO PEREIRA ALVES e MARIA LEUDA ARAÚJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Campina Grande - PB, aos 
02/07/1976, residente em Diadema - SP, filho de ALUISIO ALVES e de MARIA DAS 
GRAÇAS PEREIRA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, 
nascido em Crateús - CE, aos 28/01/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de RITA 
ARAÚJO DA LUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ANDERSON LUIZ CUETO e LILIAM CARLA ALMEIDA DOS SANTOS, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, nascido em São Bernardo 

do Campo - SP, aos 03/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de DARCI CUETO 

SANCHES e de MARIA JOSÉ DE SOUZA  CUETO; e a pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Penedo - AL, aos 14/06/1990, residente em 

DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e de LUCIANA LAURINDO DE 

ALMEIDA DOS SANTOS 
 Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 
 



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

ÉVERTON AILTON DA SILVEIRA e KAROLINA ALVES DE ANDRADE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
18/08/1991, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ VANDERLI DA SILVEIRA e de 
MARIA ALBERTINA DOS SANTOS SILVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, confeiteira, nascido em Diadema - SP, aos 08/06/1998, residente em Diadema - 
SP, filho de PEDRO ANDRADE GUIMARÄES e de MARIA ALDEMARIA ALVES DE 
ANDRADE GUIMARÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 

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

GUTTEMBERGH SOARES CARREIRO DOS SANTOS e JANAINA MARYS MIRANDA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de JORGE RAMOS DOS 
SANTOS e de MARIA GORETE SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1981, residente em São Paulo - 
SP, filho de JOSÉ CARMINO MIRANDA e de STELA MARYS MIRANDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

CLEBES DA CRUZ DELFINO e ZILDA ALVES SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 22/08/1957, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DELFINO e de IZABEL CARVALHO 
DA CRUZ DELFINO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Rio do Antônio - BA, aos 30/11/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO 
JOSÉ SOARES e de MARIA ALVES SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

NATIEL SILVA MENDES e ZÉLIA PEDRO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, nascido em Itabuna - BA, aos 31/08/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NIVALDO MENDES RAMOS e de ELIANA LOPES 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
José da Laje - AL, aos 09/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSEFA 
PEDRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ANDRÉ RICARDO DE PAULA e CLAUDIA REGINA MOREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
14/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVAN ARAÚJO DE PAULA e de 
MARIA ELIENE ROCHA DE PAULA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CARLOS ALBERTO MOREIRA e de SONIA MARIA PEREIRA DE SOUSA MOREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



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

MARCOS ADRIANI DA COSTA RIBEIRO e MARILANDE JOSÉ RIBEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 06/02/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO DOS SANTOS RIBEIRO e 
de IVONE COSTA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de enfermagem, nascido em Santo André - SP, aos 02/01/1980, residente em SANTO 
ANDRÉ - SP, filho de OSÓRIO RIBEIRO SOUZA e de MARIA JOSÉ RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

WILLIAM JOHN DA SILVA e FERNANDA DIAS NEIVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Santo André - SP, aos 
08/07/1992, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO CESAR DA SILVA e de 
IVANILDE MOREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
biomédica, nascido em Diadema - SP, aos 10/05/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de JOÃO BATISTA PONCIANO NEIVA e de ROSA FERREIRA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

EDSON SILVERIO DE OLIVEIRA e ANDRÉIA MARA DA SILVA DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Itamogi - MG, aos 
10/06/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de EURIPEDES SILVERIO DE OLIVEIRA 
e de MARIA MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, psicóloga, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
10/05/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SALES DE OLIVEIRA e de 
MARIA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

JORGE WASHINGTON LIMA  e MONICA NOGUEIRA BEZERRA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP , aos 29/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ADRIANA LIMA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, autonoma , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 02/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MOZARINA  NOGUEIRA 
BEZERRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

RONALDO BENEDITO DA SILVA e SANDRA FRANCISCA NUNES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, vigilante , nascido em Monte Horebe - PB, 
aos 16/01/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO BENEDITO DE 
OLIVEIRA  e de MARIA DAS DORES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar , nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NUNES DA SILVA e de JOSELINA NUNES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 
 
 



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

RAIMUNDO EDVALDO PENHA e RENILDA ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de obras, nascido em Palmeirândia - 
MA, aos 02/08/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA EUZEBIA PENHA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido em 
Diadema - SP, aos 10/05/1964, residente em Diadema - SP, filho de ABDON LIMA SILVA 
e de JOVENTINA DA SILVA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 

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

ALAN LAURENTINO DA SILVA e FERNANDA SANTIAGO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 31/05/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LAURENTINO DA SILVA e 
de QUITERIA TENORIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 12/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LEONILDO FELIX DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

DHEMERSON SOARES SILVA e ANA CAROLINA DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido em PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS - AL, aos 29/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ WELLINGTON 
DA SILVA e de ROSIENE SOARES LIMA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de farmácia, nascido em SÃO MANUEL - SP, aos 20/12/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELAINE CRISTINA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA e MARICLER CARDOSO DE PAULA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, conferente, nascido em 
Diadema - SP, aos 06/05/1987, residente em Diadema - SP, filho de SHEILA DE 
OLIVEIRA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista hospitalar, nascido em Diadema - SP, aos 04/03/1983, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ FLAVIO DE PAULA e de SONIA APARECIDA CARDOSO 
DE PAULA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

PAULO SOUZA SANTOS e VANILDA FERREIRA DURÃES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em ITAGIBÁ - BA, aos 29/11/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO DE JESUS SANTOS e de CREUZA 
SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diarista, nascido em 
BOA NOVA - BA, aos 22/12/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM 
JORGE DURÃES e de ZILDETE FERREIRA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 
 
 



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

LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SILVA e LARYSSA CASTRO EVANGELISTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo de manutenção, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
DA SILVA e de DIANA DA CRUZ MACEDO SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estagiária de logística, nascido em Diadema - SP, aos 23/02/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA 
e de GILMARA RODRIGUES DE CASTRO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

GILMAR DE SOUZA e ANA CRISTINA DA SILVA VALFOGO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, contador, nascido em Santópolis do Aguapeí - SP, 
aos 01/01/1965, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 
e de ALBERTINA LOPES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1967, 
residente em Diadema - SP, filho de ANTONINO VALFOGO e de MARIA DELFINA DA 
SILVA VALFOGO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

DIONISIO JOSE DA SILVA e JOSEFA ROSIMÉRE CORREIA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico em processo de alimentos, nascido em 
TARUMIRIM - MG, aos 05/07/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
MOREIRA DA SILVA e de FRANCISCA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, analista de controle de qualidade, nascido em 
CAMALAÚ - PB, aos 19/11/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA 
AUXILIADORA CORREIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ABNER FILIPE PEREIRA DOS SANTOS e YASMIM SUELLÉM DA SILVA SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em 
Diadema - SP, aos 26/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GESULINO 
MOREIRA DOS SANTOS e de ODETE PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em Maceió - AL, aos 
01/07/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de GENILSON DA SILVA SANTOS e de 
ALDENISE MARIA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ANGELO GABRIEL CROSCOB e STEFANY SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Nova Brasilândia 
D'oeste - RO, aos 21/03/2001, residente em Diadema - SP, filho de GIANI PAULA 
CROSCOB; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, nascido em 
Itarantim - BA, aos 18/10/2003, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO CÉZAR 
PEREIRA e de RISOMAR DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 



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

MOISÉS DEMOV JUNIOR e DANIELE OLIVEIRA SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 12/02/1990, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MOISES DEMOV e de MIRIAM FRANCISCA DA 
SILVA DEMOV; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, secretária, nascido em 
Diadema - SP, aos 29/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDNALDO DE 
FARIAS SOARES e de NILZA MARIA OLIVEIRA SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 

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

WELINGTON SILVA COELHO  e LAIANE DE ALMEIDA CARDOSO , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, preparador de veículos , nascido em SÃO 
Paulo - SP, aos 23/02/1997, residente em DIadema - SP, filho de CLAUDIO GUILHERME 
COELHO  e de LUCIENE MELO DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, recepcionista , nascido em ITORORÓ - BA, aos 20/01/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA ELIANE DE ALMEIDA CARDOSO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ANTONIO VALDO SÁ SANTANA e ERIDAN COSTA DE MIRANDA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Serra Preta - BA, aos 
29/10/1974, residente em Diadema - SP, filho de NILO SOUZA SANTANA e de ISABEL 
DA SILVA SÁ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de professor, 
nascido em Serra Preta - BA, aos 21/12/1977, residente em Diadema - SP, filho de 
ATENODORO CARNEIRO DE MIRANDA e de ARCENIA CUSTODIO DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO PEREIRA BORGES e MÁRCIA MENDES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, bombeiro civil, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 16/06/1981, residente em Diadema - SP, filho de PAULO 
ROBERTO BORGES e de MARIA DE LOURDES PEREIRA BORGES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnica de enfermagem, nascido em Canarana - BA, 
aos 27/11/1983, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL MENDES DE OLIVEIRA e 
de MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ELTON PEREIRA DIAS e THAIANE GOMES ALBINO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/01/1994, residente em Diadema - SP, filho de HELVECIO PEIXOTO DIAS e de MARIA 
APARECIDA PEREIRA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1991, residente em 
Diadema - SP, filho de JOÃO CARLOS ALBINO e de EVANILDE GOMES PEREIRA 
ALBINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022.

 

 
 



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

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA  e CLEIDE BATISTA DE SOUZA , sendo o 
pretendente: , solteiro, servidor público , nascido em SÃO FRANCISCO - MG, aos 
21/05/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de RANULFO MARTINS PEREIRA DOS 
SANTOS  e de JOANA FERNANDES MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, servidora pública , nascido em CANARANA - BA, aos 21/03/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA e de GIRLEIDE 
ANDRADE DE SOUZA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

WELLINGTON DA SILVA MIOTO e ANA RITA DE RAMOS PONTES, 
 sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 17/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
CLAUDEMIR MIOTO e de CLAUDIA FILOMENA DA SILVA MIOTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em ITAPEVA - MG, aos 
17/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de ISAIAS PONTES e de ANA MARIA 
BATISTA DE RAMOS PONTES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

ISRAEL DIAS OLIVEIRA e KETHELYN OLIVEIRA MATTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em mecatrônica, nascido em Presidente 
Prudente - SP, aos 27/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de CESAR AUGUSTO 
MACHADO OLIVEIRA e de FABIANA FLORES DIAS OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de departamento pessoal, nascido em São Paulo 
- SP, aos 19/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de WELINGTON OLIVEIRA 
MATTOS e de ALESSANDRA OLIVEIRA MATTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

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

JÁCOMO CARFI NETO e ROSA DO NASCIMENTO CARFI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador logístico, nascido em Primeiro de Maio - 
PR, aos 15/04/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO CARFI e de LUZIA DE 
OLIVEIRA CARFI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, líder de 
produção, nascido em Diadema - SP, aos 15/10/1969, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOÃO LIMA DO NASCIMENTO e de MARIA ROSA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

FLÁVIO ARAUJO DA CONCEIÇÃO e CARLA VITÓRIA DAMASCENO TAVARES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, consultor de segurança da 
informação, nascido em Diadema - SP, aos 26/08/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RICARDO ARACEIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e de LUCIANA 
APARECIDA DE ARAUJO CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 26/11/2002, residente em DIADEMA - 
SP, filho de FRANCISCO CARLOS TAVARES e de RAIMUNDA NONATA SILVA 
DAMASCENO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  24 de  maio  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, 24 de  maio  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


